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[Dự kiến] PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2022
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Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy (Bao

gồm cả các chương trình chất lượng cao; không bao gồm liên thông chính quy và văn bằng 2 chính

quy)

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ

GD&ĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

3.1 Điều kiện chung: thí sinh tốt nghiệp THPT.

3.2 Các phương thức xét tuyển

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
Chỉ tiêu: tối đa 5% tổng chỉ tiêu.

PT 1a: theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT 2022
- Đối tượng và hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

-  Tổ hợp xét tuyển trong đó có môn thi đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia:

● A00 (Toán - Lý - Hóa)

● A01 (Toán - Lý - Anh)

● D01 (Toán - Văn - Anh)

● D07 (Toán - Hoá - Anh)

- Ngưỡng xét tuyển: kết quả học THPT (trung bình học bạ 06 học kỳ) đạt từ 8,0 trở lên.

- Điều kiện, thời gian xét tuyển: thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về

công tác tuyển sinh năm 2022

PT 1b: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022
(theo quy định ĐHQG-HCM)

- Áp dụng cho các trường trung học phổ thông (THPT) bao gồm: liên trường trường

Tiểu học-THCS-THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục

thường xuyên.

- Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo

các tiêu chí sau:

● Đảm bảo 02 tiêu chí chính:



● Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 03 năm THPT
● Và điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT (xét 06 học kỳ) thuộc nhóm

03 học sinh cao nhất.
● Các tiêu chí kết hợp:

● Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành

phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT);
● Các chứng chỉ kỳ thi quốc tế;

● Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập,

rèn luyện trong quá trình học THPT.

- Đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng ngành/nhóm

ngành vào 01 Trường đại học thành viên, khoa và phân hiệu trực thuộc ĐHQG-HCM (chỉ đăng ký
xét tuyển giới hạn được 01 đơn vị).

- Thời gian đăng ký xét tuyển: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự bên dưới, bỏ vào bìa hồ sơ (có

ghi tên phương thức xét tuyển, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, các giấy tờ có trong bìa hồ sơ):

● 01 Đơn đăng ký xét tuyển - theo mẫu tải tại đây: file WORD (nếu đánh máy), file
PDF (nếu viết tay). Hiệu trưởng/ Ban Giám hiệu trường THPT giới thiệu 01 thí sinh

thuộc nhóm 03 học sinh giỏi nhất trường THPT bằng cách xác nhận và ký tên trực tiếp

trong đơn đăng ký xét tuyển của thí sinh, không cần thư giới thiệu riêng;

● 01 Bản sao học bạ 03 năm THPT (06 học kỳ) (có xác nhận trường THPT hoặc công

chứng);

● 01 Bài luận viết tay của thí sinh về nguyện vọng xét tuyển vào ngành/nhóm
ngành: viết trên 01 mặt giấy trắng trơn A4 (không viết 02 mặt một tờ giấy), không giới

hạn về số trang viết, trình bày lý do muốn học tại trường, mối quan tâm đến ngành

học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp và đóng góp cho xã hội của bản thân;

● Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành

phố (công chứng hoặc xác nhận trường THPT);

● Bản photo các loại giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành

tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT;

● Bản sao chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

● Các giấy tờ khác minh chứng cho các tiêu chí kết hợp do các đơn vị xây dựng và triển

khai.

- Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển (được xếp theo thứ tự và bỏ vào bìa hồ sơ có ghi thông tin:
Phương thức đăng ký xét tuyển, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và liệt kê các giấy
tờ có trong hồ sơ) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)
Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu;

Sáng: 08g00 – 12g00, chiều: 13g30 – 16g00;

- Dự kiến thời gian xét tuyển và công bố kết quả: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau.



- Xác nhận nhập học: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau.

PHƯƠNG THỨC 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của
ĐHQG-HCM

Chỉ tiêu: tối đa 20% tổng chỉ tiêu.

- Đối tượng: thí sinh từ 149 trường THPT (Danh sách 149 trường THPT xem TẠI ĐÂY)
● Các trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước cập nhật năm 2022 (83 trường):

Học sinh thuộc 83 trường THPT chuyên, năng khiếu được nhân hệ số 1,05 tổng điểm
tổ hợp 3 môn xét tuyển.

● 66 Trường THPT bổ sung thêm theo các tiêu chí kết hợp, cụ thể như sau: Phân bổ số

lượng trường theo hướng ưu tiên khu vực tuyển sinh hoặc tỉnh/thành có số lượng thí

sinh đăng ký, trúng tuyển nhiều vào ĐHQG-HCM giai đoạn 2019 – 2021; Trường THPT

có số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học nhiều vào ĐHQG-HCM; Trường THPT có số

lượng cựu học sinh đạt kết quả học tập cao khi học đại học tại ĐHQG-HCM.

- Điều kiện đăng ký:

● Tốt nghiệp THPT năm 2022.

● Là 01 trong hai đối tượng sau:

○ Đạt danh hiệu Học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là

○ Thành viên đội tuyển của trường/tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi
Quốc gia hay cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đồng thời đạt kết
quả học tập xếp loại Khá trở lên trong 03 năm lớp 10, 11, 12.

● Có hạnh kiểm Tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

● Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT.

● Thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn tổ hợp

xét tuyển A00 hoặc A01, D01 hoặc D07 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào của Trường (lấy điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 theo các môn có trong tổ
hợp đăng ký xét tuyển phương thức này)

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự bên dưới, bỏ vào bìa hồ sơ (có ghi tên

phương thức xét tuyển, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, các giấy tờ có trong bìa hồ sơ):

● 01 Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

○ Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại website:

http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn ;

○ Bước 2: Thí sinh in phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận thông tin với

trường THPT ;

○ Bước 3: Nộp hồ sơ UTXT đến UEL bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp.

● 01 Bài luận được viết tay trên một mặt giấy trắng trơn A4 (không viết 02 mặt của
một tờ giấy), không giới hạn số trang viết, trình bày lý do muốn học tại trường, mối

quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp và đóng góp cho xã hội của

bản thân; bài luận viết bằng tiếng Việt cho tất cả các chương trình đào tạo.

● 01 Thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12 (có thể viết

tay hoặc đánh máy);

http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/


● 01 Bản sao học bạ 03 năm THPT (06 học kỳ) (có xác nhận của trường THPT hoặc

công chứng)

- Số lượng nguyện vọng đăng ký UTXT:

● Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào 01 đơn vị của ĐHQG-HCM,

không giới hạn số đơn vị (có phân biệt thứ tự nguyện vọng).

● Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng cao nhất có thể trong danh sách các

nguyện vọng đã đăng ký.

● Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ UTXT: Thời gian ĐKXT: sẽ cập nhật và thông
báo cụ thể sau, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn

sau đó in ra, ký tên và gửi kèm cùng các văn bản, giấy tờ khác (được xếp theo thứ
tự và bỏ vào bìa hồ sơ có ghi thông tin: Phương thức đăng ký xét tuyển, thông
tin cá nhân, thông tin liên hệ và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ) qua đường bưu

điện hoặc trực tiếp tại Trường:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)
Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu;

Sáng: 08g00 – 12g00, chiều: 13g30 – 16g00;

- Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau (khi các thí sinh cùng

điểm):

● Điểm trung bình 03 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12: 06 học kỳ) của tổ hợp môn

xét tuyển do thí sinh đăng ký

● Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học tập và sự phù

hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học

● Thư giới thiệu của giáo viên cùng trường THPT mà thí sinh đang học.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp BẢN CHÍNH phiếu báo kết quả thi tốt nghiệp

THPT năm 2022: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau.

- Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo của Trường.

PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
Chỉ tiêu: trong khoảng 30% đến 60% tổng chỉ tiêu.

- Phương thức, điều kiện xét tuyển: thực hiện theo quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh

của Bộ GD&ĐT ban hành trong năm 2022.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: dự kiến tổ hợp các môn xét tuyển phải đạt tổng từ

18 điểm trở lên (mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3 và không nhân hệ số).

PHƯƠNG THỨC 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022

- Chỉ tiêu: trong khoảng 40% - 60% tổng chỉ tiêu.

http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/


- Đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển: Đăng ký dự thi, thời gian thi và các thông tin khác về

kỳ thi ĐGNL xem chi tiết tại: thinangluc.vnuhcm.edu.vn (theo lịch của ĐHQG TP. HCM: chi

tiết xem TẠI ĐÂY)

● Đợt 1: từ ngày 28/01/2022 đến ngày 28/02/2022

● Đợt 2: từ ngày 06/4/2022 đến ngày 25/4/2022

Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022

(không sử dụng kết quả các năm trước)

● Xét tuyển cho thí sinh thi: đợt 1, đợt 2; thí sinh nào thi cả hai đợt sẽ xét kết quả của

đợt nào cao điểm hơn;

● Số nguyện vọng ĐKXT: không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các
trường thành viên ĐHQG-HCM (có phân biệt thứ tự nguyện vọng, nguyện vọng 1 là

nguyện vọng cao nhất)

● Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng cao nhất có thể trong danh sách các

nguyện vọng đã đăng ký

- Phương thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực

của thí sinh đăng ký vào các ngành/chương trình.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: sẽ công bố sau

- Thông tin chi tiết về phương thức này vui lòng xem TẠI ĐÂY

PHƯƠNG THỨC 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS,
TOEFL, SAT, ACT, DELF,…) kết hợp với kết quả học THPT đối với học sinh

Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế
bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước).

Xét tuyển vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng
Pháp, Chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Chỉ tiêu: tối đa 10% tổng chỉ tiêu
(Trong đó: không quá 20% tổng chỉ tiêu của các chương trình Chất lượng cao;

không quá 50% tổng chỉ tiêu của các chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh,

chương trình Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp)

- Điều kiện đăng ký xét tuyển:

● Điểm trung bình học tập trung học phổ thông từ 7,0 (thang điểm 10); hoặc 2,5

(thang điểm 4); hoặc từ 8 (thang điểm 12);

● Kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có

chứng chỉ quốc tế ACT từ 25 điểm hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên; hoặc có chứng
chỉ tiếng Pháp từ tương đương DELF B1 trở lên hoặc tham gia thi học sinh giỏi quốc

gia môn tiếng Pháp (xét tuyển đối với chương trình Chất lượng cao tăng cường tiếng

Pháp).

- Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ: thí sinh đăng ký trực tuyến (online) và nộp trực tiếp

về Phòng Đào tạo. Hồ sơ đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự bên dưới, bỏ vào bìa hồ

sơ (có ghi tên phương thức xét tuyển, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, các giấy tờ có trong

bìa hồ sơ)

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/
http://cete.vnuhcm.edu.vn/images/upload/kHAOTHI/Nam-2022/Cac-moc-thoi-gian-du-kien-thi-DGNL-nam-2022.pdf
https://tuyensinh.uel.edu.vn/phuong-thuc-xet-tuyen/ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-tphcm-1576


● 01 Phiếu đăng ký xét tuyển - Mẫu đăng ký tải tại đây: file WORD (nếu đánh máy),
file PDF (nếu viết tay)

● 01 Bài luận được viết tay trên trên một mặt giấy trắng trơn khổ A4 (không viết
trên 02 mặt một tờ giấy), không giới hạn số trang viết, trình bày lý do muốn học tại

trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp và đóng góp cho

xã hội của bản thân (Lưu ý: thí sinh quốc tế và thí sinh đăng ký xét tuyển một trong 03

nguyện vọng vào chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh thì viết bài luận bằng

tiếng Anh, còn xét tuyển vào chương trình chất lượng cao hay chất lượng cao tăng

cường tiếng Pháp thì viết bài luận bằng tiếng Việt);

● 01 Bản sao học bạ 03 năm THPT (06 học kỳ) (có xác nhận của trường THPT hoặc

công chứng);

● 01 Bản sao y chứng thực kết quả chứng chỉ kỳ thi quốc tế
- Thời gian đăng ký xét tuyển: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau, thí sinh gửi hồ sơ xét

tuyển (được xếp theo thứ tự và bỏ vào bìa hồ sơ có ghi thông tin: Phương thức đăng ký
xét tuyển, thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ) qua

đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)
Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu;

Sáng: 08g00 – 12g00, chiều: 13g30 – 16g00;

- Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

● Điểm/kết quả thi chứng chỉ quốc tế

● Kết quả học THPT (tất cả các môn của 06 học kỳ)

● Bài luận viết tay: phải đạt yêu cầu về hình thức và thể hiện được động cơ học tập và

sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học và UEL.

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau
- Thí sinh xác nhận nhập học (bằng cách nộp BẢN CHÍNH phiếu báo kết quả thi THPT năm

2022 đối với học sinh học chương trình THPT trong nước, hoặc bản chính học bạ và các

chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu và xác nhận đối với học sinh học chương trình THPT nước

ngoài) sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau.

- Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo của Trường.

PHƯƠNG THỨC 6: Xét tuyển kết hợp với kết quả học bạ 03 năm THPT đối
với chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học Anh quốc

● Thí sinh có mong muốn học tập trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và cấp
bằng giá trị toàn cầu mà tiết kiệm chi phí, hãy tìm hiểu ngay để được tư vấn các
chương trình

● Đối tượng: Học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương

trình THPT quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước).
● Tuyển sinh các ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán

tài chính



○ Cử nhân Quốc tế Gloucestershire (Anh quốc): liên hệ tư vấn TẠI ĐÂY

○ Cử nhân Quốc tế Birmingham City (Anh quốc): liên hệ tư vấn TẠI ĐÂY

--------------

LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 25.000đ/nguyện vọng (áp dụng cho các phương thức xét tuyển PT1b, PT2,
PT5)

Thí sinh nộp lệ phí cho trường Đại học Kinh tế - Luật theo  cách sau:

● Chuyển khoản ngân hàng đến Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

1. Qua Agribank: Số tài khoản: 1600.201.063.000, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, chi nhánh Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

2. Qua BIDV: Số tài khoản 3141.000.263.2938, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam, chi nhánh Đông Sài Gòn, TP.HCM

- Nội dung theo cú pháp sau: “Ho va ten” + số CMND hoặc CCCD + “le phi xet tuyen PT1b/PT2/PT5”
+ “số nguyện vọng” (VD: Nguyen Van An  301121345 le phi xet tuyen PT1b 3NV)

~~> LƯU Ý: UEL KHÔNG nhận lệ phí qua bưu điện; Hồ sơ gửi về UEL cần kèm theo biên lai
đóng phí của Ngân hàng hoặc sao kê giao dịch chuyển tiền khi sử dụng hình thức Internet
Banking.

● Thí sinh đã gửi hồ sơ qua đường bưu điện, vui lòng truy cập vào link dưới đây để tra

cứu những hồ sơ cần bổ sung vì thiếu giấy tờ: sẽ cập nhật và thông báo cụ thể sau. Lưu

ý: trường hợp chỉ thiếu biên lai LPXT, thí sinh chỉ cần chụp hình biên lai và gửi email về

PĐT (phongdaotao@uel.edu.vn), các trường hợp khác cần gửi bổ sung bản cứng giấy

tờ còn thiếu.

● Đối với PT2 UTXT-ĐHQG, thí sinh tra cứu tình trạng hồ sơ trên trang đăng ký xét

tuyển: https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/

=========

http://ueli.edu.vn/vi/cu-nhan-anh-quoc-uog/
https://bcu.edu.vn/truong-dai-hoc-kinh-te-luat/
https://bit.ly/2SycSm5
https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI UEL

STT Mã ngành tuyển sinh Chương trình đào tạo \

1 7310101_401 Kinh tế(Kinh tế học) Tổ hợp môn xét tuyển: (Áp

dụng cho tất cả các chương

trình đào tạo tại UEL)

· A00 (Toán – Lý – Hóa)

· A01 (Toán – Lý – Anh)

· D01 (Toán – Văn – Anh)

· D07 (Toán – Hóa Anh)

Học phí năm học 2020 –
2021:
· Chương trình chất lượng cao

bằng tiếng Anh (CA): 46,3
triệu đồng/năm học
· Chương trình chất lượng cao

(C), chất lượng cao tăng

cường tiếng Pháp (CP): 29,8
triệu đồng/năm học
· Chương trình đại trà: 18,5
triệu đồng – 20,5 triệu
đồng/năm học
· Chương trình liên kết quốc tế:

268 triệu đồng – 275 triệu
đồng/3,5 năm học tại Việt
Nam

2 7310101_401C Kinh tế(Kinh tế học) (Chất

lượng cao)

4 7310101_403C Kinh tế(Kinh tế và Quản lý

Công) (Chất lượng cao)

6 7310106_402C Kinh tế quốc tế(Kinh tế đối

ngoại) (Chất lượng cao)

7 7310106_402CA Kinh tế quốc tế(Kinh tế
đối ngoại) (Chất lượng
cao bằng tiếng Anh)

8 7310108_413 Toán kinh tế (Toán ứng

dụng trong kinh tế, quản trị

và tài chính)

9 7310108_413C Toán kinh tế

(Toán ứng dụng trong kinh

tế, quản trị và tài chính)

(Chất lượng cao)

10 7310108_413CA Toán kinh tế
(Toán ứng dụng trong
kinh tế, quản trị và tài
chính) (Chất lượng cao
bằng tiếng Anh)

11 7340101_407 Quản trị kinh doanh



12 7340101_407C Quản trị kinh doanh (Chất

lượng cao)

13 7340101_407CA Quản trị kinh doanh (Chất
lượng cao bằng tiếng
Anh)

14 7340101_415 Quản trị kinh doanh(Quản

trị du lịch và lữ hành)

15 7340115_410 Marketing

16 7340115_410C Marketing (Chất lượng cao)

17 7340115_410CA Marketing (Chất lượng
cao bằng tiếng Anh)

18 7340120_408 Kinh doanh quốc tế

19 7340120_408C Kinh doanh quốc tế (Chất

lượng cao)

20 7340120_408CA Kinh doanh quốc tế (Chất
lượng cao bằng tiếng
Anh)

21 7340122_411 Thương mại điện tử

22 7340122_411C Thương mại điện tử (Chất

lượng cao)

23 7340122_411CA Thương mại điện tử
(Chất lượng cao bằng
tiếng Anh)

24 7340201_404 Tài chính - Ngân hàng

25 7340201_404C Tài chính - Ngân hàng

(Chất lượng cao)



26 7340201_404CA Tài chính – Ngân hàng
(Chất lượng cao bằng
tiếng Anh)

27 7340201_414C Tài chính - Ngân

hàng(Công nghệ tài chính)

(Chất lượng cao)

28 7340301_405 Kế toán

29 7340301_405C Kế toán (Chất lượng cao)

30 7340301_405CA Kế toán (Chất lượng cao
bằng tiếng Anh)
tích hợp với chứng chỉ quốc

tế CFAB của Hiệp hội

ICAEW

31 7340302_409 Kiểm toán

32 7340302_409C Kiểm toán (Chất lượng cao)

33 7340405_406 Hệ thống thông tin quản lý

34 7340405_406C Hệ thống thông tin quản lý

(Chất lượng cao)

35 7340405_416C Hệ thống thông tin quản lý

(Kinh doanh số và trí tuệ

nhân tạo) (Chất lượng cao)

36 7380101_503 Luật(Luật dân sự)

37 7380101_503C Luật(Luật dân sự) (Chất

lượng cao)

38 7380101_503CA Luật(Luật dân sự) (Chất
lượng cao bằng tiếng
Anh)



39 7380101_504 Luật(Luật Tài chính - Ngân

hàng)

40 7380101_504C Luật(Luật Tài chính - Ngân

hàng) (Chất lượng cao)

41 7380101_504CP Luật(Luật Tài chính - Ngân

hàng) (Chất lượng cao tăng

cường tiếng Pháp)

42 7380107_501 Luật kinh tế(Luật kinh

doanh)

43 7380107_501C Luật kinh tế(Luật kinh

doanh) (Chất lượng cao)

44 7380107_502 Luật kinh tế (Luật thương

mại quốc tế)

45 7380107_502C Luật kinh tế (Luật thương

mại quốc tế) (Chất lượng

cao)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ - Xét kết quả học bạ 03 năm THPT
· Học phí: 268 triệu đồng – 275 triệu đồng/3,5 năm học tại Việt Nam

Trường Đại học Gloucestershire (Anh
quốc)

-Quản trị kinh doanh

-Kinh doanh quốc tế

- Kế toán tài chính (tùy số

lượng sinh viên đăng ký)

http://ueli.edu.vn
Hotline: 0968.521.385

(cô Thùy Dung)

Trường Đại học Birmingham City (Anh
quốc)

-Quản trị kinh doanh

-Kinh doanh quốc tế

-Kế toán tài chính

https://daihoc.edu.vn

Hotline: 0987.420.020
(cô Lê Thuận)

-----

https://uelchuongtrinhquocte.edu.vn/
https://daihoc.edu.vn/


RIGHT CHOICE - BRIGHT FUTURE | LỰA CHỌN ĐÚNG - TƯƠNG LAI SÁNG

BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH - Phòng A001-1
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: (028) 372.44.550 | 0846.0611.64

Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn
Website: http://tuyensinh.uel.edu.vn


