
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

(MÃ TRƯỜNG: UEF)

Đề án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến
năm 2022 của UEF
Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) dự kiến thực

hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh gồm:

● Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022

● Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn

● Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ

● Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM

cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Năm nay, UEF tiến hành mở tuyển sinh 6 ngành học mới gồm Quản trị văn phòng, Quản
trị sự kiện, Kiểm toán, Kinh tế quốc tế, Công nghệ tài chính, Truyền thông đa phương
tiện.

1. Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông 2022

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm thi tốt nghiệp

THPT năm 2022.

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

+ Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành được liệt kê trong bảng sau:

Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm các

bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp môn xét

tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Quy chế tuyển sinh trình độ đại học;

tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành) và được làm tròn đến hai

chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp

đến khi đủ chỉ tiêu.



MÃ TRƯỜNG: UEF

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị Khởi nghiệp
- Quản trị hàng không

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)

2
Kinh doanh quốc tế
- Kinh doanh quốc tế
- Ngoại thương

7340120

3
Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh bán lẻ

7340121

4
Marketing
- Quản trị Marketing
- Quản trị thương hiệu

7340115

5
Quảng cáo
- Quảng cáo số
- Quản trị Quảng cáo

7320110

6

Luật kinh tế
- Luật thương mại
- Luật kinh doanh
- Luật tài chính ngân hàng

7380107

7
Luật quốc tế
- Luật kinh doanh quốc tế
- Luật thương mại quốc tế

7380108

https://www.uef.edu.vn/nganh/quan-tri-kinh-doanh
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-a00-xet-tuyen-nganh-nao-tai-uef-va-sau-nay-lam-gi-3171
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-ly-tieng-anh-xet-tuyen-vao-nganh-nao-tai-uef-1056
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-van-anh-xet-tuyen-duoc-nganh-nao-tai-uef-1082
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-van-su-dia-xet-tuyen-vao-nganh-nao-tai-uef-1062
https://www.uef.edu.vn/nganh/kinh-doanh-quoc-te
https://www.uef.edu.vn/nganh/kinh-doanh-thuong-mai-5107
https://www.uef.edu.vn/nganh/marketing
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quang-cao-8276
https://www.uef.edu.vn/nganh/luat-kinh-te
https://www.uef.edu.vn/nganh/luat-quoc-te-2895


8

Luật
- Luật dân sự
- Luật hành chính
- Luật hình sự

7380101

9
Quản trị nhân lực
- Đào tạo và phát triển
- Tuyển dụng

7340404

10 Quản trị văn phòng (*) 7340406

11 Quản trị khách sạn 7810201

12 Kinh tế quốc tế (*) 7310106

13
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành

7810103

14

Quản trị nhà hàng và dịch vụ
ăn uống
- Quản trị nhà hàng - Bar
- Quản trị ẩm thực

7810202

15 Bất động sản 7340116

16
Logistics và quản lý chuỗi
cung ứng

7510605

17
Quan hệ công chúng
- Truyền thông báo chí
- Tổ chức sự kiện

7320108

18
Quản trị sự kiện (*)
- Sụ kiện giải trí
- Sự kiện doanh nghiệp

7340412

19

Công nghệ truyền thông
- Sản xuất sản phẩm truyền
thông
- Kinh doanh sản phẩm truyền
thông

7320106

https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-luat-5881
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-tri-nhan-su-1522
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-tri-khach-san-1523
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-1920
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-1920
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-tri-nha-hang-va-dich-vu-an-uong-2883
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-tri-nha-hang-va-dich-vu-an-uong-2883
https://www.uef.edu.vn/nganh/bat-dong-san-9210
https://www.uef.edu.vn/nganh/logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-5053
https://www.uef.edu.vn/nganh/logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-5053
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-he-cong-chung-1496
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-cong-nghe-truyen-thong-3741


20
Truyền thông đa phương tiện
(*)

7320104

21

Thiết kế đồ họa
- Thiết kế marketing – quảng
cáo
- Thiết kế nhận diện thương
hiệu
- Thiết kế giao diện tương tác
- Thiết kế đồ họa chuyển động

7210403

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Toán, Văn, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)

22

Thương mại điện tử
- Kinh doanh trực tuyến
- Marketing trực tuyến
- Giải pháp thương mại điện tử

7340122

23

Tài chính - ngân hàng
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Bảo hiểm

7340201

24 Tài chính quốc tế 7340206

25 Công nghệ tài chính (*) 7340208

26 Kiểm toán (*) 7340302

27
Kế toán
- Kiểm toán
- Kế toán doanh nghiệp

7340301

28

Công nghệ thông tin
- An toàn thông tin
- Mạng máy tính
- Công nghệ phần mềm
- Hệ thống thông tin
- Trí tuệ nhân tạo

7480201

https://www.uef.edu.vn/nganh/thiet-ke-do-hoa-9645
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-a00-xet-tuyen-nganh-nao-tai-uef-va-sau-nay-lam-gi-3171
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-ly-tieng-anh-xet-tuyen-vao-nganh-nao-tai-uef-1056
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-van-anh-xet-tuyen-duoc-nganh-nao-tai-uef-1082
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-c01-xet-tuyen-dai-hoc-vao-nganh-nao-tai-uef-3218
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-thuong-mai-dien-tu-1494
https://www.uef.edu.vn/nganh/tai-chinh-ngan-hang
https://www.uef.edu.vn/nganh/tai-chinh-quoc-te-9214
https://www.uef.edu.vn/nganh/ke-toan
https://www.uef.edu.vn/nganh/cong-nghe-thong-tin


29

Khoa học dữ liệu
- Phân tích dữ liệu trong kinh tế
- kinh doanh
- Phân tích dữ liệu trong tài
chính
- Phân tích dữ liệu trong
marketing
- Phân tích dữ liệu lớn

7480109

30

Ngôn ngữ Anh
- Kinh tế - Quản trị - Thương
mại
- Tiếng Anh truyền thông
- Ngôn ngữ - Văn hóa - Biên
dịch
- Giảng dạy tiếng Anh

7220201

A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

31

Quan hệ quốc tế
- Nghiệp vụ đối ngoại
- Nghiệp vụ Báo chí quốc tế
- Chính trị quốc tế
- Phát triển bền vững

7310206

32

Ngôn ngữ Nhật (**)
- Biên phiên dịch tiếng Nhật
- Văn hóa du lịch Nhật Bản
- Kinh tế - Thương mại
- Giảng dạy tiếng Nhật

7220209

33

Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Biên phiên dịch tiếng Hàn
- Văn hóa du lịch Hàn Quốc
- Kinh tế - Thương mại
- Giảng dạy tiếng Hàn

7220210

https://www.uef.edu.vn/nganh/khoa-hoc-du-lieu-8035
https://www.uef.edu.vn/nganh/ngon-ngu-anh
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-ly-tieng-anh-xet-tuyen-vao-nganh-nao-tai-uef-1056
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-van-anh-xet-tuyen-duoc-nganh-nao-tai-uef-1082
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-van-su-tieng-anh-xet-tuyen-duoc-nganh-nao-tai-uef-1070
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-van-dia-anh-xet-tuyen-dai-hoc-nganh-nao-tai-uef-3214
https://www.uef.edu.vn/nganh/nganh-quan-he-quoc-te-2560
https://www.uef.edu.vn/nganh/ngon-ngu-nhat-2642
https://www.uef.edu.vn/nganh/ngon-ngu-han-quoc-2901


34

Ngôn ngữ Trung Quốc
- Biên phiên dịch Tiếng Trung
- Văn hóa du lịch Trung Quốc
- Kinh tế - Thương mại

7220204

35

Tâm lý học
- Tham vấn tâm lý
- Tâm lý học nhân sự và truyền
thông

7310401
D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

(*): Các ngành dự kiến mở trong năm 2022

(**) Với ngành Ngôn ngữ Nhật, thí sinh có thể sử dụng tiếng Nhật thay cho tiếng Anh để xét

tuyển theo kết quả học tập lớp 12.

b. Lịch tuyển sinh:

Theo lịch chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo

d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

e. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực
2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM

- Lịch tuyển sinh: Theo quy định của trường (căn cứ vào đợt tuyển sinh do ĐHQG-HCM tổ

chức)

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có kết quả thi đánh giá

năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM.

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2022, đạt mức

điểm UEF quy định.

Điểm xét tuyển là Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia

TP.HCM (theo thang điểm 1.200) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của Quy chế

tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống

thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

https://www.uef.edu.vn/nganh/ngon-ngu-trung-quoc-6919
https://www.uef.edu.vn/nganh/tam-ly-hoc-9599
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-toan-van-anh-xet-tuyen-duoc-nganh-nao-tai-uef-1082
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-van-su-dia-xet-tuyen-vao-nganh-nao-tai-uef-1062
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-van-su-tieng-anh-xet-tuyen-duoc-nganh-nao-tai-uef-1070
https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/to-hop-mon-van-dia-anh-xet-tuyen-dai-hoc-nganh-nao-tai-uef-3214


Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết

quả xét tuyển,… tại địa chỉ website: www.uef.edu.vn/thi-nang-luc.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đơn đăng ký xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

+ Bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại

học Quốc gia TP.HCM.

+ Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp

tạm thời

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ đăng

ký xét tuyển và phí dự xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh;

bằng phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ www.uef.edu.vn/thi-nang-luc; hoặc nộp hồ

sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, 141-145 Điện

Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/ hồ sơ.

3. Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3
môn

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn dùng

trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm

trung bình năm lớp 12 các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (theo thang điểm 10) và cộng

với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của Quy chế tuyển sinh hiện hành và được làm tròn

đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống

thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn

A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh), cách tính điểm như sau:

(Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn

Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên.

Lịch tuyển sinh:

- Đợt 1: 15/2 đến 31/5/2022



- Đợt 2: 1/6 đến 15/6/2022

- Đợt 3: 16/6 đến 30/6/2022

- Đợt 4: 1/7 đến 15/7/2022

- Đợt 5: 16/7 đến 31/7/2022

- Đợt 6: 1/8 đến 10/8/2022

- Đợt 7: 11/8 đến 20/8/2022

- Đợt 8:  21/8 đến 31/8/2022

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

● Đơn xét tuyển học bạ lớp 12, (theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính

thành phố Hồ Chí Minh)

● Bản photo công chứng học bạ THPT.

● Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp

THPT tạm thời.

● Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ. Đối với thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu

điện, các bạn có thể chuyển kèm lệ phí hoặc bổ sung sau khi đến trường.

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

4. Phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung
bình 3 học kỳ

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11

và HK1 lớp 12) đạt từ 18.0 điểm trở lên.

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm

trung bình 03 học kỳ (theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của

Quy chế tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao

xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển = (Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12) +

Điểm ưu tiên.

Lịch tuyển sinh:

- Đợt 1: 15/2 đến 31/5/2022

- Đợt 2: 1/6 đến 15/6/2022

- Đợt 3: 16/6 đến 30/6/2022

- Đợt 4: 1/7 đến 15/7/2022



- Đợt 5: 16/7 đến 31/7/2022

- Đợt 6: 1/8 đến 10/8/2022

- Đợt 7: 11/8 đến 20/8/2022

- Đợt 8:  21/8 đến 31/8/2022

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

● Đơn xét tuyển học bạ, (theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố

Hồ Chí Minh)

● Bản photo công chứng học bạ THPT.

● Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp

THPT tạm thời.

● Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ. Đối với thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu

điện, các bạn có thể chuyển kèm lệ phí hoặc bổ sung sau khi đến trường.

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

Học bổng tuyển sinh

Thí sinh tham gia xét tuyển vào UEF ở các phương thức đều có cơ hội nhận được các suất

học bổng tương ứng 100%, 50%, 25% giá trị học phí.

Cạnh đó, học bổng doanh nghiệp trị giá 30% học phí toàn khóa học nhằm góp phần đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp đối tác của Nhà trường.
Học bổng này áp dụng cho 17 ngành học gồm: Tâm lý học, Khoa học dữ liệu, Quảng cáo,
Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế đồ họa, Quản trị sự kiện, Thương mại điện tử, Quan hệ quốc tế,
Ngôn ngữ Hàn Quốc, Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ truyền thông, Công nghệ
thông tin, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. (Áp dụng cho tân sinh viên tốt
nghiệp THPT 2022 và không áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng khác).
Đặc biệt, thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng như có năng
khiếu và đạt giải trong các lĩnh vực văn hóa – văn nghệ - thể thao sẽ nhận học bổng toàn



phần 100% toàn khóa học để được tiếp sức cho quá trình phát triển tương lai một cách trọn
vẹn.
Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được tư vấn chi tiết hơn:
Địa chỉ liên hệ và tư vấn tuyển sinh:
Văn phòng Tư vấn tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF)
141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 5422 5555  *Hotline: 094 998 1717; 091 648 1080
Website: www.uef.edu.vn
Email: tuyensinh@uef.edu.vn

Hội đồng tuyển sinh UEF


