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Thái Nguyên, ngày 15 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao năm 2022
Mã trường: DTE
Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo cử nhân chính quy được Trường
Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xây dựng và phát triển dựa trên các chương trình
đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao
động trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy chương trình chất lượng cao
năm 2022, cụ thể như sau:
1. Mã ngành, chương trình đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển
STT

Mã ngành

Chương trình đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

1

7340101-CLC

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

2

7340301-CLC

Kế toán tổng hợp chất lượng cao

A00; A01; D01; D07

3

7810103-CLC

Quản trị Du lịch và Khách sạn chất
lượng cao

A00; C00; C04; D01

4

7340201-CLC

Tài chính chất lượng cao

A00; A01; C01; D01

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 140 chỉ tiêu
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT;
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc thí sinh có kết quả
xếp loại học lực 3 năm THPT đạt loại giỏi.
4. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được xây dựng và phát triển dựa trên
Chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới như: Đại học
Queensland - Úc; Đại học California State, San Bernardino - Hoa Kỳ.
5. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
6. Thời gian đào tạo: 4,5 năm (gồm 01 năm học tiếng Anh và 3,5 năm chuyên ngành)
(Đối với những thí sinh khi nhập học có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 trở lên
hoặc tương đương được miễn năm học tiếng Anh).
7. Học phí
- Năm đào tạo tiếng Anh: 7.500.000đ/sinh viên/học kỳ
- Các năm đào tạo chuyên ngành: ~687.000đ/tín chỉ. Học phí có thể tăng hàng năm
nhưng không quá 10%/ năm.
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8. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo chất lượng cao
- Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của các trường
đại học có uy tín trên thế giới.
- Các môn học được giảng dạy bằng Tiếng Anh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể
sử dụng thành thạo tiếng Anh.
- Có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giáo sư từ một số trường đại học có
uy tín trên thế giới cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học
Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được đào tạo và tu nghiệp ở nước ngoài.
- Phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy sinh viên làm trung tâm.
- Môi trường học tập quốc tế.
- Ưu tiên phòng học có trang thiết bị hiện đại
- Có cơ hội trao đổi học tập tại nước ngoài từ 1 - 2 kỳ học tại các nước: Đức, Úc, Ý,
Đài Loan, Ba Lan,…
- Sinh viên được đào tạo hướng đến sự phát triển toàn diện. Ngoài kiến thức chuyên
môn, sinh viên được tăng cường các hoạt động đào tạo, phát triển kỹ năng mềm và kiến
thức thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu nguồn nhân
lực của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Cơ hội nhận học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và làm việc tại các nước phát triển trên thế giới.
9. Tư vấn tuyển sinh
- Website thông tin chung về Nhà trường: http://tueba.edu.vn/
http://tuyensinh.tueba.edu.vn/
- Website thông tin về Chương trình chất lượng cao: http://iie.tueba.edu.vn/
- Điện thoại: (0208)3-647 680/0974-529-567
- Facebook: https://www.facebook.com/TrangchuIIE
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị liên quan để thực hiện;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT; VĐTQT.

(đã ký và đóng dấu)

PGS. TS. Trần Quang Huy
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