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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số 218/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

THÔNG BÁO
V/v: Tuyển sinh lưu học sinh quốc tế - Hệ đào tạo Đại học và Sau đại học năm 2015

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh là một trường thành viên của
Đại học Thái Nguyên - Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-TTg
ngày 2 tháng 8 năm 2004. Sứ mạng của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ
đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.
Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên thông
báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học và Sau Đại học dành cho lưu học sinh quốc tế
năm 2015, như sau:
1. Danh mục các chuyên ngành đào tạo
1.1. Bậc Đại học
Ngành

STT

Chuyên ngành
1.Quản lý Kinh tế
2. Kinh tế Đầu tư
3. Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4. Thương mại Quốc tế
5. Kinh tế Y tế
6. Quản lý công
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Kinh tế

7. Kinh tế Phát triển
8. Kinh tế Bảo hiểm Y tế
9. Kinh tế Bảo hiểm Xã hội
10. Kinh tế và Quản lý Bệnh viện
11. Kinh tế Tài nguyên - Môi trường
12. Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
13. Quản trị Kinh doanh Tổng hợp
14. Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp
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Quản trị Kinh doanh

15. Quản trị Kinh doanh Thương mại
16. Quản trị Kinh doanh Bất động sản
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17. Quản trị Marketing
3
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Marketing
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ
hành

18. Quản trị Truyền thông Marketing
19. Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Dụ lịch
20. Kế toán Tổng hợp

5

Kế toán

21. Kế toán Doanh nghiệp
22. Kế toán Kiểm toán
23. Ngân hàng
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Tài chính - Ngân hàng

24. Tài chính – Ngân hàng
25. Tài chính Doanh nghiệp
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Luật Kinh tế

26. Luật Kinh doanh
27. Luật Kinh doanh Quốc tế

1.2. Bậc Sau Đại học
- Bậc Thạc sĩ
 Kinh tế nông nghiệp
 Quản lý Kinh tế
 Quản trị kinh doanh
- Bậc Tiến sĩ
 Kinh tế nông nghiệp
 Quản lý Kinh tế
2. Thời gian đào tạo và địa điểm học
2.1. Thời gian đào tạo
- Chương trình học dự bị nâng cao tiếng Việt từ 6 tháng đến 1 năm cho những
lưu học sinh chưa đủ trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu.
- Chương trình Cử nhân: 4 năm.
- Chương trình Thạc sĩ: 2 năm. Người học có thể được phép rút ngắn thời gian
đào tạo trình độ Thạc sĩ, nhưng tối thiểu là 1,5 năm.
- Chương trình Tiến sĩ: 03 năm đối với người có bằng Thạc sĩ và 04 năm đối
với người có bằng Đại học.
2.2. Địa điểm học
- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên - Việt Nam.
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3. Điều kiện đăng ký và tuyển sinh
3.1. Điều kiện về ngôn ngữ đào tạo
*) Có đủ trình độ tiếng Việt; đáp ứng được yêu cầu học tập, nghiên cứu của
chương trình đào tạo tại Việt Nam.
*) Lưu học sinh (LHS) phải tham dự kiểm tra và vượt qua được kỳ thi kiểm
tra trình độ tiếng Việt theo quy định của Đại học Thái Nguyên (thành thạo các
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) mới được công nhận vào học chính thức.
3.2. Các trường hợp miễn kiểm tra tiếng Việt
*) Đã tốt nghiệp lớp dự bị tiếng Việt tại một cơ sở đào tạo tiếng Việt ở
Việt Nam được Đại học Thái Nguyên công nhận.
*) Đã tốt nghiệp chương trình phổ thông hoặc đại học giảng dạy bằng
tiếng Việt.
3.3. Điều kiện về chuyên môn
- Bậc Đại học:
Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc
tương đương kèm theo bảng điểm. Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh sẽ
thành lập hội đồng và xét tuyển hồ sơ của các thí sinh dựa trên kết quả học tập ở
bậc trung học phổ thông của học sinh. Căn cứ vào kết quả xét tuyển của hội
đồng, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh sẽ xem xét và quyết định công
nhận thí sinh vào học chương trình.
- Bậc Sau Đại học:
+ Bậc Thạc sĩ:
LHS được đăng ký dự tuyển khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng
hoặc ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Trường hợp LHS
muốn được đào tạo trình độ thạc sĩ ngành gần, ngành khác so với ngành tốt
nghiệp đại học thì phải học và thi đạt các môn học bổ sung theo quy định của
Bộ Giáo dục & Đào tạo.
+ Bậc Tiến sĩ:
LHS phải có một trong 2 điều kiện sau:
 LHS có bằng Thạc sĩ kèm bảng điểm của ngành, chuyên ngành phù hợp
với ngành, chuyên ngành đào tạo tiến si mà LHS đăng ký dự học.
 LHS có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo
tiến sĩ đăng ký dự học; Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong
lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc có hai công trình nghiên cứu khoa
học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
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3.4. Điều kiện về sức khoẻ
*) LHS phải có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của các tổ
chức y tế có thẩm quyền. Cụ thể là có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để theo học
của bác sĩ bệnh viện tuyến huyện, tỉnh, thành phố.
*) LHS phải tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể ngay sau khi nhập
học tại ĐHTN.
3.5. Điều kiện tài chính
LHS phải có đủ khả năng tài chính đảm bảo học tập và sinh hoạt trong thời
gian học tập ở Trường. Kinh phí chi trả cho quá trình học tập được thông báo cụ
thể trong giấy triệu tập học của LHS.
3.6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
*) Bậc Đại học:
a. Đơn xin nhập học (theo mẫu bằng tiếng Việt).
b. 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT, có công chứng sao y bản chính hoặc xác
nhận của cơ quan có thẩm quyền kèm bản dịch tiếng Việt.
c. 01 bản sao bảng điểm bậc đào tạo trung học phổ thông có công chứng hoặc
xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt).
d. Chứng chỉ kết quả học tập các môn học đã tích luỹ tại trường nước ngoài,
hoặc Việt Nam (nếu có) đối với các trường hợp LHS đang theo học tại trường
đó nhưng có nhu cầu xin theo học tiếp tục tại Trường ĐH Kinh tế & Quản trị
kinh doanh.
e. Minh chứng về các trường hợp được miễn kiểm tra tiếng Việt; chứng chỉ
trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có).
f. 01 bản lý lịch tóm tắt (khoảng 2 trang) có dán ảnh kèm theo bốn (4) ảnh cỡ 4x6
cm chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển (bằng tiếng Việt).
g. 01 bản hộ chiếu phô tô.
h. Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện huyện, tỉnh, thành phố của nước LHS
đang cư trú hoặc tỉnh, thành phố của Việt Nam cấp.
i. Các giấy tờ khác (nếu có).
*) Bậc Thạc sĩ
a. Đơn xin nhập học (theo mẫu bằng tiếng Việt).
b. 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng (kèm bản dịch tiếng Việt).
c. 01 bản sao bảng điểm bậc đào tạo đại học có công chứng hoặc xác nhận của
cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt).
d. Chứng chỉ kết quả học tập các môn học bậc thạc sĩ đã tích luỹ tại trường đại
học nước ngoài hoặc Việt Nam (nếu có).
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e. Chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc các
minh chứng được miễn kiểm tra ngoại ngữ (nếu có).
f. Bản đăng ký đề tài và chương trình học tập, nghiên cứu tại ĐHTN được viết
bằng tiếng Việt (nếu có).
g. 01 bản lý lịch tóm tắt (1-2 trang) có dán ảnh kèm theo bốn (4) ảnh cỡ 4x6 cm,
ảnh chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển (bằng tiếng Việt).
h. 01 bản hộ chiếu phô tô.
i. Giấy xác nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, tỉnh, thành phố của nước
có LHS hoặc tỉnh, thành phố của Việt Nam cấp.
k. Các giấy tờ khác (nếu có).
*) Bậc Tiến sĩ
a. Đơn xin nhập học (theo mẫu bằng tiếng Việt).
b. 01 bản lý lịch tóm tắt (1-2 trang) có dán ảnh kèm theo bốn (4) ảnh cỡ 4x6 cm,
ảnh chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển (bằng tiếng Việt).
c. 01 bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ có công chứng (kèm bản dịch tiếng Việt).
d. 01 bảng điểm bậc đào tạo Thạc sĩ (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền kèm bản dịch tiếng Việt).
e. Bảng điểm/ Chứng chỉ kết quả học tập các môn học bậc thạc sĩ hoặc chứng chỉ
môn học tiến sĩ đã tích luỹ được (nếu có) tại một trường đại học nước ngoài hoặc
Việt Nam đối với LHS đang làm NCS ở một trường đại học khác.
f. Giấy chứng nhận kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo
(nếu có).
g. Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố (nếu có). Đối với những
bài không đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải có bản dịch sang tiếng Việt
hoặc tiếng Anh.
h. Tóm tắt luận văn thạc sĩ (khoảng 1200 - 1500 từ) bằng tiếng Việt.
i. Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Việt).
k. Minh chứng về các trường hợp được miễn kiểm tra tiếng Việt; chứng chỉ
trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có).
l. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng chuyên ngành LHS đăng ký
nhập học.
m. Giấy xác nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, tỉnh, thành phố của nước
có LHS hoặc tỉnh, thành phố của Việt Nam cấp.
n. 01 bản hộ chiếu phô tô.
p. Các giấy tờ khác (nếu có).
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4. Lệ phí hồ sơ và lệ phí tuyển sinh
- Bậc Đại học
 Lệ phí hồ sơ: 50.000 đ/hồ sơ
 Lệ phí tuyển sinh: 550.000 đ/thí sinh
- Bậc Thạc sĩ
 Lệ phí hồ sơ: 50.000 đ/hồ sơ
 Lệ phí tuyển sinh: 750.000 đ/hồ sơ
- Bậc Tiến sĩ
 Lệ phí hồ sơ: 50.000 đ/hồ sơ
 Lệ phí tuyển sinh: 1.450.000 đ/hồ sơ
5. Kinh phí đào tạo
*) Kinh phí đào tạo khoá học dự bị tiếng Việt:
13.000.000 đ/người/năm
*) Kinh phí đào tạo các học kỳ chuyên ngành
- Bậc Đại học: 13.500.000 đ/người/năm.
- Bậc Thạc sĩ: 27.000.000 đ/người/năm.
- Bậc Tiến sĩ: 32.000.000 đ/người/năm.
Kinh phí đào tạo này đã bao gồm:
 Học phí;
 Hỗ trợ trang cấp ban đầu cho lưu học sinh: Phí trang bị cơ sở vật chất một
lần cho một LHS để sử dụng cho cả khóa học (nếu mất hoặc hư hỏng thì không
cấp lại), bao gồm: Các trang thiết bị chung cho 01 phòng ở trong ký túc xá
(bình nóng lạnh, quạt điện, đèn điện, giường tầng, chậu nhựa, tủ); Các trang
thiết bị cá nhân (chăn, màn, gối);
 Phí điện nước: mỗi lưu học sinh được dùng định mức 4 số điện/1 tháng, 4
khối nước/1 tháng. Nếu lưu học sinh dùng vượt qua định mức trên, lưu học tự
trả tiền;
 Phí ở kí túc xá;
 Phí Bảo hiểm thân thể dành cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam.
*) Mức kinh phí đào tạo trên áp dụng cho năm học 2015-2016; từ những năm
sau, mức kinh phí đào tạo này sẽ thay đổi theo tỷ lệ điều chỉnh mức thu học phí đào
tạo bậc Đại học và Sau Đại học hệ chính quy đối với sinh viên Việt Nam do Chính phủ
xác định.
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6. Thời gian đăng ký, nơi nhận hồ sơ
6.1. Thời gian đăng ký
LHS có thể gửi hồ sơ đăng ký xin theo học vào tất cả các tháng trong năm.
- Bậc Đại học: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức
tuyển sinh vào cuối tháng 9/2015.
- Bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ: Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh vào cuối
tháng 9/2015.
- Thời gian nhập học từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.
6.2. Nơi nhận hồ sơ
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO & DU HỌC
TS. Bùi Thị Minh Hằng - Phó Giám đốc
Phòng 501 - Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh
Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3947 146, 0963-727-700; Website: www.tueba.edu.vn
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đối tượng quan tâm;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, HTQT.

(đã ký và đóng dấu)
PGS. TS. Nguyễn Khánh Doanh
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