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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /TB-ĐHKTL-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 07  năm 2019 
      
 

THÔNG BÁO 
V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy, vừa làm vừa học 

  khối ngành Kinh tế 
 
 

Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đại học văn 

bằng 2 hệ chính quy (VB2 CQ) và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VB2 VLVH) ngành 

Luật, ngành Kinh tế năm 2019 như sau:  

1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh 

 Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học. 

 Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước. 

2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký xét tuyển 

 Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

 Điều kiện đăng ký xét tuyển 

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải thoả mãn các điều kiện sau: 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học. 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy nếu đăng ký xét tuyển VB2 CQ 

 Nguyên tắc xét tuyển 

Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp từ Trường ĐH Kinh tế - Luật và các trường thành viên 

của ĐHQG TP. HCM; 

- Thí sinh đã tốt nghiệp từ các trường đại học đã được đánh giá ngoài và được 

công nhận đạt chuẩn bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Điểm trung bình kết quả học tập của thí sinh ở bằng đại học thứ nhất (xét từ 

trên xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu). Trong trường hợp thí sinh có điểm trung 

bình kết quả học tập ở bằng thứ nhất bằng nhau thì xét đến kết quả học tập của 

môn điều kiện để đăng ký xét tuyển tương ứng với từng ngành. 

3. Ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ 

tiêu  
Nơi học Hệ tuyển Thời gian học 

7310101 Kinh tế 50 DMA VB2 CQ 
Ngày thứ 7 & 

CN 

7310106 
Kinh tế Quốc tế     

(Kinh tế đối ngoại) 
80 DMA VB2 VLVH Tối T2&4&6  

*UEL: Trường ĐH Kinh tế - Luật, số 669, Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức  

* DMA: 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 

4. Thời gian đào tạo: 5 học kỳ (Học trong 2 năm). 
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5. Văn bằng được cấp khi hoàn thành chương trình đào tạo: Bằng cử nhân Kinh 

tế. 

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (1 bộ hồ sơ) gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của Trường ĐH Kinh tế - Luật, thi sinh 

download mẫu tại địa chỉ:  https://goo.gl/Cf2dsY 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (Sao y bản chính). 

- Bản sao kết quả học tập đại học (Sao y bản chính). 

- 02 ảnh chụp kiểu CMND 3x4, mặt sau ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh 

của thí sinh. 

- Biên lai nộp lệ phí xét tuyển. Nếu nộp qua internetbanking vui lòng in lệnh 

chuyển – ghi rõ người gửi, ngân hàng và ngày gửi. 

(Đề nghị thí sinh nghiên cứu kỹ thông báo, hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không 

được hoàn lại) 

7. Nhận hồ sơ xét tuyển 

- Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2019. 

- Thí sinh bắt buộc phải nộp hồ sơ online trước khi nộp hồ sơ bản cứng. 

- Điểm nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo UEL, Phòng A.008, số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh 

Xuân, Q. Thủ Đức, TP. HCM. Thời gian làm việc: 8h30-16h, từ thứ 2 đến thứ 

6. 

- Hướng dẫn nộp hồ sơ online: 

+ Thời hạn nộp hồ sơ online trước ngày 19/9/2019 

+ Đăng nhập đường link dưới và điền đầy đủ thông tin cá nhân 

https://goo.gl/forms/mnJ4rWYLmYfzn6MG2 

+ Scan bộ hồ sơ xét tuyển và gửi email về tuyensinhvb2@uel.edu.vn. Nội dung:  

xét tuyển văn bằng 2 năm 2019 – Ngành dự tuyển. 

- Thí sinh có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hạn nộp hồ sơ sẽ căn cứ trên dấu 

bưu điện. 

(Hồ sơ online bao gồm: phiếu đăng ký xét tuyển, bằng đại học, bảng điểm đại 

học, biên lai nộp lệ phí xét tuyển) 

8. Lệ phí và học phí 

- Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/thí sinh.  

- Lệ phí nhập học: 300.000 đồng/thí sinh. 

- Học phí dự kiến năm học 2019 - 2020: 410.000 đồng/tín chỉ (tương đương 

30.750.000 đồng/khóa học; thu theo số tín chỉ của từng học kỳ khi nhập học). 

- Hình thức thu: Qua tài khoản ngân hàng 

 Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

 Tại ngân hàng: Agribank - chi nhánh Sài Gòn 

 Số tài khoản: 160.020.106.3000 
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 Nội dung: Nộp (lệ phí xét tuyển VB2 /lệ phí nhập học/học phí) 

khóa 2019. 

 (đóng vào tài khoản ngân hàng của Trường theo nội dung trên; thí sinh nhớ 

mang theo phiếu đóng tiền hoặc biên nhận thông tin chuyển khoản qua ngân 

hàng trước khi nộp hồ sơ). 

9. Thời gian và địa điểm học 

- Thời gian học: Ngày Thứ 7 và Chủ Nhật đối với hệ VB2 CQ; 

                          Tối Thứ 2&4&6 đối với hệ VB2 VLVH. 

- Địa điểm: số 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 (Văn phòng UEL tại cơ sở của 

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn). 

10. Thời gian nhập học dự kiến 

- Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức: trước 10/10/2019. 

- Thời gian nhập học: 15/10/2019 – 18/10/2019. 

- Thời gian khai giảng dự kiến: 25/10/2019. 

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên 

hệ: Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐT (028) 372.44552 (6311-6313); thông tin 

trên web:  http://www.uel.edu.vn,  http://www.pdt.uel.edu.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (để b/c); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- P.KH-TC, CCA (để phối hợp t/h); 

- Lưu VT, PĐT.  

 

 

 Lê Tuấn Lộc 


