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S&: 646 /TB-DHTCM-DTTX ThànhpMH 7hIMinh, ngày2j tháng 4 näm 2022 

THÔNG BAO 

V vic tuyên sinh dào tio trinh dI Dti h9c, Lien thông Dii hQc 

hInh thfrc Vira lam vira hQc m& tti Trung tam GDTX tinh Thy Ninh 

Nám 2022 

Tnrng Dii h9c Tài chInh - Marketing (UFM) thông báo tuyn sinh Dti h9c, Lien 
thông Dai  hçc hmnh thirc Vi'xa lam vüa hçc näm 2022, tuyn sinh tti Trung tam GDTX 

Tinh Thy Ninh näm 2022 nhu sau: 

I. TRNH DQ, NGANH, CHI TIEU TUYEN SINH VA TH GIAN nAo TAO 

STT Trinh d dào tto Ngành Chuyên ngành 

Thôi 

gian 

dào tio 

Chi 

tieu 

Dai hoc 

Bt thng san Kinh doanh bt dng san 

4 nam 

30 

K toán K toán doanh nghip 30 

Quãntrikinhdoanh 
Quãn trj kinh doanh thng 

hçrp 
30 

2 
Lien thông tr Cao 

dng len Di h9c 

Tài chinh - Ngân hang Ngân hang 

2 nAm 

50 

K toán K toán doanh nghip 30 

Quãn tn kinh doanh 
Quãn trj kinh doanh tng 

hp'p 
30 

Lien thông tir Di hçc 

sang Dai hoc 

Bt dng san Kinh doanh bt dng san 

2 näm 

30 

Quãn trj kinh doanh 
Quãn trj kinh doanh tng 

h 
30 

Ngôn ngü Anh Ting Anh kinh doanh 30 

II. HINH THC HQC VA VAN BANG TOT NGHIP 

1. Hlnh thfrc hçc: h9c vào các bui ti trong tun và các ngày cui tun (ljch h9c 
së dircc thông báo cii the sau khi nhp h9c) 
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2. Van bing tt nghip: Sinh viên tt nghip trInh d Dai  h9c se duçc nhn bang 
"CU' NHAN" do UFM cap, khOng phãn bit các hlnh thüc dào tto Chinh quy, Vira lam 
vira hçc và có c hOi  tiêp tiic h9c bc cao hcm (Thc si, Tiên si) tai  UFM và các 
TrixO'ng, H9c vin cO dào tto san Dai  h9c trên Ca nrnc (theo quy djnh cza Bó Giáo dic và 
Dào tio). 

TI!. HINH THTC TUYEN SINH 

1. Dôi ttrçrng dir tuyên 

Cong dan Vit Nam không phân bit ton giáo, tin nguO'ng và dang không bj truy 
ci'ru trách nhim hinh sr và dä có bang tOt nghip trInh dO THPT tth len thuOc  h thông 
giáo dic quôc gia. 

2. Phtro'ng thfrc tuyn sinh: 

2.1 Trinh do dào tao Dai hoc  

> Tuyn thng: nguOi d có bang t& nghip Dui h9c. 

> Xét tuyn theo kt qua k)T thi tt nghip Trung hQc phô thông 

Thi sinh dr tuyn d t& nghip Trung h9c pM thông k ti'x näm 2021 dixçc sir 
diing két qua thi tOt nghip dê xét tuyên nhix sau: 

T hop xét tuyn: 

o T hop 1: Toán — Vt l — Hóa hçc 

o T hop 2: Toán — Vt 1 — Ting Anh 

o T hop 3: Toán — Ngü van — Ting Anh 

o T hop 4: Toán - Ting Anh - Khoa h9c xã hOi  (hoc Khoa h9c tir nhiên) 

ThI sinh ch9n mOt  trong các th hop trên d däng k) xét tuyn, áp dicing cho tAt 
cã các nganh tuyên sinh. 

Xét tuyn kt qua hçc tip bc trung hçc pM thông (hQc bt) 

- Di tuçmg: Thi sinh t& nghip Trung h9c pM thông hotc tuo'ng drnmg có tong 
diem trung bInh 03 mOn h9c cUa näm h9c lap 12 thuOc mOt  trong các to hop xét tuyn dat 
mrc diem do HOi  dOng tuyen sinh quy djnh. 

- Tt hop xét tuyn: nhu t hop nói tren. 

> Nguyen tAc xét tuyn 

- Dim chip nhn h so': Tng dim 03 mOn trong t hop xét tuyn? 12 dim. 

- Dim xét tuyn ducc tInh nhu san: 

Dim xét tuyn = tdng dim theo td hctp mon xét tuyé'n + diem iru tiên, 

- Nguyen tAc xét tuyn: Xét trUng tuyn theo dim tr cao xung thp dn khi dU 
chi tiêu. 

2.2 Lien thông tfr Cao dng len Dai hoc  

> Phurng thfrc tuyn sinh: Xét tuyn. 

> Nguyen tAc xét tuyn: Nhà trmmg xét dim trung bInh toàn khóa trInh dO 
Cao dang tir cao xuOng thâp den khi dü chi tieu. 
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2.3 Lien thông tir Dai hoc sang Dai hoc  

> Tuyn thng: NguOi dâ Co bang t& nghip Dai  h9c do TruOng Dti hçc Tài 

chinh - Marketing cp; hoc nguOi dã có bang t& nghip Dti h9c chInh qui các ngành 
dào to thuOc  nhOm ngãnh Kinh th, Khoa h9c tir nhiën, K5 thut do các TruO'ng, Vin, 
Dti h9c khác cp. 

> Xét tuyn: Nhtrng ngui không thuc din tuyn thtng np kt qua h9c tp 
tti bc di h9c van btng thir nht ch9n mOt trong các të h9'p d dang k xét tuyn nhu 
sau: 

T hçp 1: Mon co' ban - Mon 1 1un chinh trl. 

T hop 2: Mon ccr ban — Mon cci sâ. 

T hop 3: Mon cci bãn—Môn cci bàn. 

T hop 4: Mon cci s — Mon 1 1un chInh trj. 

T hop 5: Mon cci s — Mon cci s& 

o Danh myc các mon cci bOn: Toán cao cp; Xác suit tMng kê; Tin h9c di cuo'ng, 
Ngoti ngt, Quy hotch tuyn tInh (TSi uu hOa) v.v... 

o Danh muc các mOn cci sO': Kinh t vi mô; Kinh t vT mô; Kinh t hçc; Kinh t 
Quc th; Kinh th phát trin; quãn trj h9c; Pháp 1ut dii cucing v.v... 

o Danh myc các mOn lj luan  chinh trj: Nhüng nguyen 1 cci bàn cüa chU nghia Mac-
Lenin (Trit h9c hoc Kinh t chinh tn); DixO!ng  1i each mtng cüa Dàng Cong  san Vit 
Nam (Ljch sir Bang); Tu tithng H ChI Minh v.v... 

> Nguyen tc xét tuyn 

- Bim chp nhn h so': Xét trüng tuyn theo dim xét tuyn ti'x cao xung thp 
den khi dü chi tiêu. 

Tng dim t hop dung xét tuyn? 4,0 dim di vOi tin chi. 

Tng dim th hop dUng xét tuyn? 10,0 dim di vOi niên ch. 

IV. HO S TUYEN SINH (Thi sinh có the' tOi ye' tqi website http://ice.ufm.edu.vn   
hoic trirc tiêp nhIn tçii van phOng Vin Dào tqo thwO'ng xuyen) 

1. Mt (01) So' yu 1 ljch theo mu cUa B Giáo diic & Bào tto do Trung Dai  h9c 
Tãi chinh — Marketing phát hành (Co dan ãnh màu c 3x4cm, dOng dâu giáp lai cUa cci 
quan, don vj cU di hçc; hotc xác nhn cUa dja phucing dang cu trU); 

2. Mt (01) phiu dàng k d? tuyn theo mu cUa UFM (dan 04 ãnh màu c 3x4); 

3. Mt (01) bàn sao Can cuâc Cong dan; hoc mt bàn sao giy khai sinh; 

4. Mt (01) bàn sao bang t& nghip và h9c ba THPT d& vOi tnInh d dào tao Dai 
hoc; 

5. Mt (01) bàn sao b&ng và bang dim toàn khOa trInh d Cao ding di vOi trInh d 
dào tao lien thông Cao dàng len Bai  hQc; 



No'i nhçmn: 
- Ban Giám Hiu (d báo cáo 
- Don vj lien ket; 
- Lru: VT, DTTX. 

KT. HIU TRUNG 
U TRIfNG 
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6. Mt (01) ban sao bang và bang dim toàn khóa trmnh d Dii h9c di vâi trInh d 
dão tto lien thông Dti h9c sang Dai  h9c; 

Lwuj: 

- Tdt cá các ban sao phái du'crc sao y cia ncri c4v  hoc chtng thc cza UBND cá'p 
qun, huyn/phicô'ng, xã và Co thai gian chi'mg thrc khOng qua 06 tháng; 

- Trwing hçip dii sinh tr1ng tuyên vào chuyên ngành có so' lu'crng khóng di ma lop 
nhu' quy d/nh, Nhà trzthng së to chi'cc cho thI sinh chQn các chuyên ngành khác hoic báo 
lu'u két qua tuyên sinh; 

- H so' dã n3p khOng hoàn trá lgi. 

V. THOI GIAN TUYEN SINH — D!A DIEM PHAT HANH HO SY 

1. Thô'i gian tuyn sinh 

Dçrt Thôi gian phát hãnh Va nhn ho sr 
Thôi gian cong b trüng tuyn 

(dir kien) 

1 Tr tháng 4/2022 dn 7/2022 Tháng 7/2022 

2 Tr tháng 8/2022 dn 10/2022 Tháng 10/2022 

3 Tr tháng 11/2022 dn 12/2022 Tháng 12/2022 

2. Các 1oti phi khi dáng k xét tuyn: L phi xét tuyn 120.000d/h s. 

M9i chi tit lien quan dn khóa h9c, xin vui lông lien h: 

+ Trung Tam Giáo Diic Thtthng Xuyên tinh Tây Ninh 

S 07, hem 18, duôrng Nguyn Van Rp, KP5, Phumg 4, TP.Tây Ninh 

Din thoai: 0276.3 842374 

Website: https ://ttgdtxtayninh.edu.vn/ 

•• Vin Dào tio thtthng xuyên, Trtthng Dti 11cc Tài Chinh-Marketing 

Phông D.004, s 778 Nguyn Kim, Phi.thng 4, Qun Phü Nhun, TP.HCM. 

Diên thoi: (028).3997.71.71 — Hotline: 0986.08.42.42 

Website: http://ice.ufm.edu.vn  — Email: iceufm.edu.vn./.y 
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