
Đại học Kinh tế HCM công bố phương án tuyển sinh 2017 

Theo thông tin tuyển sinh năm 2017 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa 
công bố chiều 16-1, nhà trường sẽ tuyển thêm ba chuyên ngành và 
một tổ hợp xét tuyển mới. 

Theo đó năm 2017, nhà trường có các chuyên ngành mới, gồm: thương mại 
điện tử, quản trị khởi nghiệp và quản trị bệnh viện. 

Trong số các chuyên ngành đào tạo của trường, có bốn chuyên ngành đào 
tạo mức học phí bằng 50% mức học phí chung, gồm: kinh tế nông nghiệp, 
kinh tế chính trị, toán tài chính, và thống kê kinh doanh. 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 5.000 sinh viên hệ đại học 
chính quy chương trình tiên tiến quốc tế. 

Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 theo tổ hợp 
môn/ tổ hợp bài thi sau: 

Nhóm 

  

Ngành, chuyên ngành [chỉ tiêu] Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển 

1 Gồm các chuyên ngành: [4.400] 

 Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý 

nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất 

động sản thuộc ngành Kinh tế 

 Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị 

khởi nghiệp thuộc ngành Quản trị kinh 

doanh 

 Ngành Marketing 

 Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương 

thuộc ngành Kinh doanh quốc tế 

 Kinh doanh thương mại 

 Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, 

Quản trị du thuyền thuộc ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành 

 Tài chính công, Thuế, Tài chính, Tài 

chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính 

và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính, Ngân 

hàng, Thị trường tài chính thuộc ngành 

Tài chính – Ngân hàng 

 Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

Toán, tiếng Anh, Khoa học tự 

nhiên 



Kiểm toán thuộc ngành Kế toán 

2 Gồm 01 chuyên ngành thuộc ngành 

Ngôn ngữ Anh 

+ Tiếng Anh thương mại [100] 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

Toán, tiếng Anh, Khoa học 

xã hội 

*Môn tiếng Anh hệ số 2 

  

3 Gồm 01 chuyên ngành thuộc ngành 

Luật 

+ Luật kinh doanh [100] 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

Toán, tiếng Anh, Khoa học xã 

hội 

4 Gồm 03 chuyên ngành thuộc ngành 

Kinh tế: 

+ Kinh tế học ứng dụng [50] 

+ Kinh tế nông nghiệp [50] 

+ Kinh tế chính trị [50] 

* Học phí chuyên ngành Kinh tế nông 

nghiệp, Kinh tế chính trị mức thu bằng 

50% mức học phí chung 

  

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

Toán, tiếng Anh, Khoa học xã 

hội 

  

5 

  

Quản trị bệnh viện thuộc ngành Quản trị 

kinh doanh [50] 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

Toán, tiếng Anh, Khoa học tự 

nhiên 

  

6 Gồm 04 chuyên ngành thuộc ngành Hệ 

thống thông tin quản lý: 

Toán, Vật lý, Hóa học 



  + Toán tài chính [50] 

+ Thống kê kinh doanh [50] 

+ Hệ thống thông tin kinh doanh [50] 

+ Thương mại điện tử [50] 

* Học phí chuyên ngành Toán tài chính, 

Thống kê kinh doanh mức thu bằng 50% 

mức học phí chung 

  

Toán, Vật lý, tiếng Anh 

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

Toán, tiếng Anh, Khoa học tự 

nhiên 

*Môn Toán hệ số 2 

  

Các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy chương trường tiên 
tiến quốc tế năm 2017 : 

  

STT 

  

Ngành/ chuyên ngành 

  

Mã ngành 

  

1 

  

Ngành kinh tế : 7 chuyên ngành 

1) Kinh tế học ứng dụng 

2) Kinh tế nông nghiệp 

3) Kinh tế chính trị 

4) Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

5) Quản lý nguồn nhân lực 

6) Thẩm định giá 

7) Bất động sản 

D310101 

  

2 

  

Ngành quản trị kinh doanh: 4 chuyên 

ngành 

1) Quản trị 

2) Quản trị chất lượng 

3) Quản trị khởi nghiệp 

4) Quản trị bệnh viện 

  

D340101 

  



3 

  

Ngành marketing : 2 chuyên ngành 

1)     Kinh doanh quốc tế 

2)     Ngoại thương 

D340115 

  

4 

  

Ngành kinh doanh quốc tế 

  

D340120 

  

5 

  

Ngành kinh doanh thương mại 

  

D340121 

6 

  

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành : 3 chuyên ngành 

1) Quản trị lữ hành 

2) Quản trị khách sạn 

3) Quản trị du thuyền 

D340103 

7 

  

Ngành tài chính – ngân hàng : 8 chuyên 

ngành 

1) Tài chính công 

2) Thuế 

3) Tài chính 

4) Tài chính quốc tế 

5) Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm 

6) Đầu tư tài chính 

7) Ngân hàng 

8) Thị trường tài chính 

D340201 

8 

  

Ngành kế toán : 3 chuyên ngành 

  

1) Kế toán công 

2) Kế toán doanh nghiệp 

D340301 



3) Kiểm toán 

9 

  

Ngành hệ thống thông tin quản lý : 4 

chuyên ngành 

1) Toán tài chính 

2) Thống kê kinh doanh 

3) Hệ thống thông tin kinh doanh 

4) Thương mại điện tử 

D340405 

10 

  

Ngành luật 

  

Luật kinh doanh 

  

D380101 

11 

  

Ngành ngôn ngữ Anh 

  

Tiếng Anh thương mại 

  

 

 


