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THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học năm 2019
Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo cử nhân chính quy được Nhà
trường đầu tư xây dựng và phát triển từ chương trình đào tạo đại trà, có tham khảo các
chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới. Chương trình nhằm mục
tiêu đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao cả về chuyên môn và kỹ năng
thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy và học tập, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ
giảng viên giỏi của trường và các trường quốc tế mà Nhà trường có hợp tác, áp dụng phương
pháp dạy - học đổi mới theo định hướng tiêu chuẩn của các nước phát triển, đáp ứng nhu cầu
thị trường lao động trong nước và nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.
Nhà trường thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại
học hệ chính quy năm 2019 cụ thể như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
Chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
(1) Quản trị Kinh doanh/Business Administration
7340101
30
(2) Kế toán tổng hợp/Accounting
7340301
30
(3) Quản trị Du lịch và Khách sạn/Hotel and
Tourism Management
(4) Thương mại quốc tế/International Trade
(5) Tài chính/Finance

7810103

30

7310101
7340201

30
30

2. Đối tượng đăng ký dự tuyển: Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học
Kinh tế & QTKD tất cả các chuyên ngành trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy đại trà
năm 2019 có thể nộp đơn đăng ký xét tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao của Nhà
trường. Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ xét tuyển sinh viên đủ điều kiện vào chương
trình theo chỉ tiêu đã công bố, điểm xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp.
3. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được hợp tác xây dựng và phát triển
cùng với các Trường đại học uy tín trên thế giới như: Đại học Queensland - Úc; Đại học
California State, San Bernardino - Hoa Kỳ,...
4. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
5. Cấu trúc chương trình
Khóa học tiếng Anh dự bị: 01 năm
- Nhà trường tổ chức năm học tiếng Anh dự bị nhằm đảm bảo cho sinh viên đạt
trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 trở lên.
- Những sinh viên đã đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 trở lên được
miễn năm học Tiếng Anh dự bị và được tham gia Khóa học chính thức.
Khóa học chính thức: 3,5 - 4 năm
6. Học phí đào tạo
- Khóa học tiếng Anh dự bị: 15.000.000đ/sinh viên/năm
- Khóa học chính thức: 18.500.000đ/sinh viên/năm. Học phí khóa học chính thức
có thể tăng hàng năm nhưng không quá 10%.
7. Bằng cấp: Trường Đại học Kinh tế & QTKD cấp bằng Đại học chính quy
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8. Ưu 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 nước
tiên tiến.
- Các môn học được giảng dạy bằng Tiếng Anh.
- Giảng viên: Sinh viên được tiếp cận với các chuyên gia, giáo sư từ các trường
đại học uy tín quốc tế.
- Môi trường học tập quốc tế.
- Cơ sở vật chất: 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.
- Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn, kỹ năng ngôn ngữ đáp ứng yêu cầu
nguồn nhân lực trình độ cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
- Cơ hội du học và cơ hội việc làm tại các nước phát triển trên thế giới.
9. Hướng dẫn đăng ký
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia:
+ Bước 1: Thí sinh tham khảo hướng dẫn thông tin tuyển sinh đại trà (chuyên
ngành, mã ngành, chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; hướng dẫn hồ sơ xét tuyển) của
Trường Đại học Kinh tế & QTKD tại website tuyển sinh: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/.
+ Bước 2: Thí sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển tại các trường
THPT theo học.
+ Bước 3: Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký chương trình chất lượng cao
của Trường Đại học Kinh tế & QTKD sẽ nộp đồng thời đơn đăng ký chương trình chất
lượng cao tại Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế & QTKD (mẫu đơn đăng ký
CLC tải tại website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/).
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT:
+ Bước 1: Thí sinh tham khảo hướng dẫn thông tin tuyển sinh đại trà (chuyên
ngành, mã ngành, chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; hướng dẫn hồ sơ xét tuyển học bạ) của
Trường Đại học Kinh tế & QTKD tại website tuyển sinh: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/.
+ Bước 2: Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký chương trình chất lượng cao
của Trường Đại học Kinh tế & QTKD sẽ nộp đơn đăng ký chương trình chất lượng cao
cùng hồ sơ đăng ký xét học bạ về Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế &
QTKD (mẫu đơn đăng ký CLC tải tại website: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/).
10. Thời gian và địa điểm đăng ký
10.1. Thời gian đăng ký: - Đợt 1: Đến ngày 26/04/2019 (Ưu tiên đợt 1)
- Đợt 2: Đến ngày 30/08/2019
10.2. Địa chỉ nộp đơn đăng ký chương trình CLC
- Phòng 110, Văn phòng tuyển sinh, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế & QTKD
Tổ 2, Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên
(Thí sinh ở xa có thể nộp đơn đăng ký qua bưu điện về địa chỉ trên)
- Điện thoại: (0208)3-647714/ 0912 478555/ 0987 697697/0977.24.24.23
- Website: http://tueba.edu.vn/ Website tuyển sinh: http://tuyensinh.tueba.edu.vn/
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để b/c);
- Các đơn vị liên quan;
- Các đối tượng quan tâm;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT; HTQT.

(Đã ký và đóng dấu)
PGS. TS. Đỗ Anh Tài
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