
Đại học Kinh tế - Luật công bố phương án tuyển sinh 2017 

Đại học Kinh tế - Luật ( Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố phương 
án tuyển sinh 2017. Theo đó trường sẽ xét tuyển thêm một tổ hợp 
môn mới trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay. 

Năm 2017, trường tuyển sinh cả nước theo ba phương thức: xét tuyển thẳng 
các thí sinh đủ điều kiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT 5% chỉ tiêu; xét tuyển 
học sinh giỏi các trường THPT chuyên và năng khiếu trên cả nước 15% chỉ 
tiêu; xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 với 80% chỉ tiêu. 

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, ngoài ba tổ 
hợp môn thi truyền thống (A, A1 và D1), trường thêm một tổ hợp môn thi xét 
tuyển mới: toán, ngoại ngữ và bài thi khoa học tự nhiên (các môn lý, hóa, 
sinh). 

Năm nay, trường dự kiến mở thêm lớp chất lượng cao ngành thương mại điện 
tử và hai lớp chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm ngành tài chính -
 ngân hàng và kế toán. 

Hiện nay, bên cạnh các lớp đại trà, Trường ĐH Kinh tế - Luật còn có chương 
trình đào tạo chất lượng cao với mức học phí tương ứng, gồm 12 ngành: kinh 
tế và quản lý công; kinh tế đối ngoại; tài chính - ngân hàng; kế toán; kiểm 
toán; hệ thống thông tin quản lý; quản trị kinh doanh; marketing; kinh doanh 
quốc tế; luật kinh doanh; luật thương mại quốc tế và luật dân sự và 1 lớp 
chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh ngành kinh doanh quốc tế. 

 Xác định tỉ lệ phần trăm (%) chỉ tiêu theo phương thức   

+ Xét tuyển thẳng: 5% 

+ Ưu tiên xét tuyển các trường THPT chuyên, năng khiếu: 15% 

+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: 80% 

Tổ hợp môn xét tuyển năm 2017 theo ngành/nhóm ngành  
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1 QSK D310101 Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và 

Quản lý Công) 

140 TH1: Toán - Vật lý - 

Hóa học 

TH2: Toán - Vật lý - 

Tiếng Anh 

TH3: Ngữ Văn - 

Toán - Tiếng Anh 

TH4: Toán + Ngoại 

ngữ + bài thi Khoa 

học tự nhiên (tổ hợp 

môn mới).  

 

Ghi chú: Điểm bài 

thi Khoa học tự 

nhiên là điểm trung 

bình của 3 môn thi 

Lý, Hóa, Sinh 

TH1: Toán 

- Vật lý - 

Hóa học 

TH2: Toán 

- Vật lý - 

Tiếng Anh 

TH3: Ngữ 

Văn - Toán 

- Tiếng 

Anh 

2 Kinh tế và Quản lý Công chất 

lượng cao 

3 QSK D310106 Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối 

ngoại) 

100 

4 Kinh tế đối ngoại chất lượng cao 

5 QSK D340201 Tài chính - Ngân hàng 150 

6 Tài chính - Ngân hàng chất lượng 

cao 

7 QSK D340301 Kế toán 100 

8 Kế toán chất lượng cao 

9 QSK D340302 Kiểm toán 100 



10 Kiểm toán chất lượng cao 

11 QSK D340405 Hệ thống thông tin quản lý 150 

12 Hệ thống thông tin quản lý chất 

lượng cao 

13 QSK D340412 Thương mại điện tử 

14 QSK D340101 Quản trị kinh doanh 120 

15 Quản trị kinh doanh chất lượng 

cao 

16 QSK D340115 Marketing 70 

17 Marketing chất lượng cao 

18 QSK D340120 Kinh doanh quốc tế 100 

19 Kinh doanh quốc tế chất lượng 

cao 

20 QSK D380107 Luật kinh tế (Luật kinh doanh, 

Luật thương mại quốc tế) 

200 

21 Luật kinh doanh chất lượng cao 

22  Luật thương mại quốc tế chất 

lượng cao 



23 QSK D380101 Luật (Luật dân sự, Luật tài chính 

- Ngân hàng) 

170 

24 Luật dân sự chất lượng cao  

 

 


