THÔNG BÁO
Tuyển sinh văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2021
mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
(ký hiệu khóa: K2021 VB1/TP4)
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa văn bằng 1
đại học Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2021 (ký hiệu khóa: K2021 VB1/TP4), như sau:
1. Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh
- Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;
- Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;
- Ngành: Luật; Chuyên ngành: Luật kinh doanh;
- Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế;
- Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính;
- Ngành: Ngôn ngữ Anh; Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại;
- Ngành: Marketing; Chuyên ngành: Marketing;
- Ngành: Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực;
- Ngành: Hệ thống thông tin quản lý; Chuyên ngành: Thương mại điện tử.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp và địa điểm học
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 570;
- Thời gian đào tạo theo kế hoạch: Dự kiến tối đa 4 năm (trong thời gian đào tạo, sinh
viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định);
- Phương thức đào tạo: Tín chỉ (Sinh viên có thể học vượt kế hoạch);
- Học phí: Theo quy định thu học phí của Trường (mức thu hiện tại 540.000đ/tín chỉ);
- Thời gian học: Học vào các buổi tối thứ 2,3,4,5,6,7 trong tuần (Từ 17g45 - 21g10).
Lịch học từ 2 đến 5 buổi trong tuần;
- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị
CỬ NHÂN do UEH cấp;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có
hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm
vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;
- Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao
hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ. Sinh viên ngành Luật được học tiếp các lớp đào tạo nghề Luật sư,
Công chứng… Văn bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có giá trị vĩnh viễn, được
sử dụng để miễn Ngoại ngữ đầu vào, đầu ra các bậc học Thạc Sĩ, Tiến sĩ, miễn tiêu chuẩn
ngoại ngữ khi phong Phó Giáo sư, Giáo sư;
- Địa điểm học dự kiến: Do nhà trường bố trí tại một trong các cơ sở sau đây:
+ 196 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
+ 54 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
+ 1A Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh;
+ 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
3. Các hình thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét tuyển.
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3.1. Tuyển thẳng: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.
Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.2. Xét tuyển: Có 2 hình thức xét tuyển theo 4 tổ hợp, gồm:
 Tổ hợp 1: Toán - Vật lý - Hóa học
 Tổ hợp 2: Toán - Vật lý - Tiếng Anh
 Tổ hợp 3: Toán - Hóa học - Tiếng Anh
 Tổ hợp 4: Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh
3.2.1. Xét tuyển theo học bạ
- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT có tổng điểm trung bình 3
môn học của cả năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội
đồng tuyển sinh quy định.
- Tổ hợp xét tuyển: Theo 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển nêu trên.
3.2.2. Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
- Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT kể từ năm 2015.
- Tổ hợp xét tuyển: Theo 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển nêu trên.
3.2.3. Ghi chú:
- Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các
chuyên ngành tuyển sinh;
- Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển >= 12 điểm;
- Thí sinh mất học bạ vui lòng về trường cấp 3 xin bảng điểm lớp 12 để thay học bạ.
4. Điểm ưu tiên
- Thí sinh xem bảng “Phụ lục xét ưu tiên tuyển sinh” (đính kèm).
- Tất cả diện ưu tiên phải ghi rõ trong Phiếu tuyển sinh, kèm theo giấy chứng nhận của
cơ quan có thẩm quyền và nộp cùng hồ sơ tuyển sinh. Các trường hợp nộp bổ túc hồ sơ sau
tuyển sinh đều không có giá trị để xét diện ưu tiên.
5. Hồ sơ dự tuyển
5.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh, dán ảnh màu cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan
xác nhận hồ sơ (thí sinh tải về tại đường dẫn: www.k2021.ueh.edu.vn).
5.2. Các bản sao và giấy tờ liên quan:
- Đối với thí sinh tuyển thẳng: Nộp 03 bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 01 bản sao
bảng điểm;
- Đối với thí sinh xét tuyển: Nộp 03 bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng
nhận tốt nghiệp tạm thời) và 01 bản sao Học bạ THPT.
5.3. Một (01) bản sao Giấy khai sinh.
5.4. Một (01) Hồ sơ hoàn thành thủ tục nhập học đại học Vừa làm vừa học, dán 01 ảnh
màu cỡ 3x4 (thí sinh tải về tại đường dẫn: www.k2021.ueh.edu.vn).
Ghi chú:
- Thí sinh không phải tới Trường để mua hồ sơ;
- Thí sinh tải và in các mẫu 5.1 và 5.4 theo hướng dẫn như trên, thực hiện bộ hồ sơ và
nộp theo thời hạn quy định; Trường hợp không tải và in được các mẫu 5.1 và 5.4, thí sinh
có thể đến Trường để nhận trực tiếp (Phòng A0.08 - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí
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Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM từ 07g30 - 11g30 và 13g30 16g30, từ thứ Hai đến thứ Sáu; Gặp Cô Vân);
- Thí sinh ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
- Trường hợp chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở
lớp, thí sinh sẽ được chuyển vào chuyên ngành khác thích hợp hoặc bảo lưu kết quả;
- Tất cả các bản sao phải được sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp
quận/huyện, phường/xã hoặc phòng/văn phòng công chứng.
6. Các loại phí cần chuẩn bị
Trước khi nộp hồ sơ thí sinh đóng các loại phí là 2.750.000đ/thí sinh, bao gồm:
- Chi phí xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ.
- Tạm thu học phí kỳ đầu tiên: 2.650.000đ/thí sinh. (Đối với các trường hợp không
mở được lớp do không đủ số lượng, Nhà trường sẽ hoàn lại số tiền này cho thí sinh sau ngày
công bố kết quả trúng tuyển).
7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 01/9/2021.
- Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng A0.07 - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C
Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM từ 07g30 - 11g30 và 13g30 - 16g30 (từ
thứ Hai đến thứ Sáu).
- Trường hợp thực hiện giãn cách xã hội do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19,
thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (thời hạn nhận hồ sơ căn cứ dấu bưu điện), theo địa
chỉ:
Phòng Đào tạo thường xuyên
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. Hồ Chí Minh
Trước khi nộp hồ sơ (Nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện), thí sinh phải làm thủ
tục đăng ký trực tuyến và đóng tiền (theo quy định ở mục 6) như sau:
- Đăng ký trực tuyến: Thí sinh điền đầy đủ thông tin tại đường dẫn:
www.k2021.ueh.edu.vn. Nếu gặp trục trặc, chuyên viên phòng Đào tạo thường xuyên sẽ hỗ
trợ thí sinh làm thủ tục này lúc nộp hồ sơ.
- Đăng ký trực tuyến thành công sẽ phát sinh mã đăng ký (Gồm 8 ký tự), thí sinh sử
dụng mã đăng ký này để đóng các loại phí theo quy định ở mục 6 trước khi nộp hồ sơ theo
các cách sau:
Cách 1: Sau khi đăng ký trực tuyến, thí sinh sử dụng mã đăng ký để đóng phí trực
tuyến thông qua cổng thanh toán www.payment.ueh.edu.vn
Cách 2: Thí sinh đến Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), số 17 Phạm Ngọc
Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (trong khuôn viên của trường hoặc
các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc) để nộp phí.
Ghi thông tin nội dung nộp: [xxxx.yyyy - Họ và tên thí sinh].
Ví dụ: 5892.6965 - Trần Văn An
(Mã đăng ký gồm 8 chữ số được cấp khi đăng ký trực tuyến thành công)
Cách 3: Chuyển khoản vào tài khoản:
Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009
Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Duy Tân
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Nội dung: [xxxx.yyyy - Họ và tên thí sinh].
8. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng
- Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Ngày 17/9/2021.
- Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 10/2021.
9. Thông tin liên hệ
Phòng Đào tạo thường xuyên
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline 24/24: 0938.527.438
Zalo/Viber: 0888.50.69.65.
Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn
Website: www.k2021.ueh.edu.vn hoặc www.daotaothuongxuyen.ueh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/DTTC.UEH
Zalo: Hệ Tại chức trường ĐH Kinh tế TPHCM hoặc quét mã sau:
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