NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Số: 383/TSLT-HVNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Liên thông hệ chính quy từ trình độ trung cấp, cao đẳng
lên trình độ đại học năm 2019

Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy năm 2019 như sau:
1. Đối tượng và điều kiện của người dự tuyển liên thông:
1.1 Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình
độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu
đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo của HVNH.
1.2 Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về
tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ
sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo
đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông
theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ
sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.3 Người dự tuyển đăng ký hình thức đào tạo liên thông (chính quy hoặc vừa làm vừa
học) tương ứng với hình thức đào tạo đã tốt nghiệp trước đó.
2. Tuyển sinh:
2.1. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại
học, được dự tuyển sinh liên thông theo quy định tuyển sinh đào tạo liên thông của
HVNH với các hình thức như sau:
a) Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào
đại học hàng năm của HVNH, thông tin chi tiết được công bố trong thông báo tuyển
sinh liên thông hệ chính quy;
b) Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do HVNH tổ chức thi tuyển, thông tin chi tiết được
công bố tại Mục 3 của thông báo này.
2.2. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại
học, được dự tuyển sinh liên thông theo quy định tuyển sinh đào tạo liên thông của
HVNH với các hình thức như sau:
a) Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào
đại học hàng năm của HVNH, thông tin chi tiết được công bố trong thông báo tuyển
sinh hệ chính quy;
b) Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do HVNH tổ chức thi tuyển, thông tin chi tiết được
công bố tại Mục 3 của thông báo này.
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3. Chỉ tiêu, hình thức thi tuyển :
3.1. Chỉ tiêu, hình thức, thời gian, môn thi tuyển do HVNH tổ chức:
STT

Ngành/ chuyên ngành

Hình thức
thi

Thời gian
thi

50

- Tiếng Anh
- Tài chính-Tiền tệ
- Tín dụng ngân hàng

Trắc nghiệm
Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
90 phút
120 phút

50

- Tiếng Anh
- Tài chính-Tiền tệ
- Tài chính doanh nghiệp

Trắc nghiệm
Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
90 phút
120 phút

100

- Tiếng Anh
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán tài chính

Trắc nghiệm
Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
90 phút
120 phút

50

- Tiếng Anh
- Marketing căn bản
- Quản trị doanh nghiệp

Trắc nghiệm
Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
90 phút
120 phút

50

- Tiếng Anh
Trắc nghiệm
- Hệ thống thông tin quản lý Trắc nghiệm
- Phân tích và thiết kế hệ thống
Tự luận

90 phút
90 phút
120 phút

100

- Tiếng Anh
Trắc nghiệm
- Lý luận nhà nước và pháp luật Trắc nghiệm
- Luật kinh tế
Tự luận

90 phút
90 phút
120 phút

Chỉ tiêu

Môn thi tuyển

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

I

Tài chính- Ngân hàng

1 Chuyên ngành Ngân hàng

2 Chuyên ngành Tài chính

II Kế toán

III Quản trị Kinh doanh

IV Hệ thống thông tin quản lý

V Luật kinh tế

100

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

I

Tài chính- Ngân hàng

100

1 Chuyên ngành Ngân hàng

50

- Tiếng Anh
- Kinh tế chính trị

Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
120 phút

2 Chuyên ngành Tài chính

50

- Tiếng Anh
- Kinh tế chính trị

Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
120 phút

II Kế toán

100

- Tiếng Anh
- Kinh tế chính trị

Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
120 phút

III Ngành Quản trị kinh doanh

50

- Tiếng Anh
- Kinh tế chính trị

Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
120 phút

50

- Tiếng Anh
- Kinh tế chính trị

Trắc nghiệm
Tự luận

90 phút
120 phút

IV

Ngành Hệ thống thông tin
quản lý

Ghi chú: Ứng với mỗi ngành đào tạo, Học viện chỉ tổ chức thi tuyển và mở lớp khi có đủ số
lượng thí sinh (tối thiểu 25 sinh viên/ngành-lớp học).
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3.2. Nội dung thi: Theo chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng chính quy phù hợp
với ngành học.
3.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở
lên theo thang điểm 10.
3.4. Thời gian thi tuyển: Ngày 28+29/09/2019 tại Trụ sở Hà Nội và các địa điểm đào
tạo của Học viện Ngân hàng. Từ ngày 26/09/2019, thí sinh xem danh sách phòng thi, lịch thi
trên website http://www.hvnh.edu.vn trang Tuyển sinh (Học viện không gửi giấy báo thi).
3.5. Đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Hồ sơ và thủ tục dự thi:
4.1. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Học viện (mua tại các địa điểm đào tạo);
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và bảng điểm;
- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện (có dán ảnh);
- 02 ảnh mầu chụp theo cỡ 4 x 6 cm để trong phong bì ghi rõ họ và tên;
- Giấy chứng nhận hợp lệ đối với các đối tượng ưu tiên (nếu có), 2 phong bì có dán
tem, ghi rõ tên địa chỉ người nhận.
4.2. Địa điểm và thời gian nộp Hồ sơ:
Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh nộp trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện về địa chỉ:
- Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo (phòng 106 nhà A1), Học viện Ngân hàng, số 12 đường
Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP Hà Nội (ĐT:0243.8526417).
- Tại Bắc Ninh: Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Học viện Ngân hàng – Phân viện
Bắc Ninh, số 331 đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh (ĐT: 0222.3824059).
- Tại Phú Yên: Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Học viện Ngân hàng – Phân viện
Phú Yên, số 441 đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên (ĐT: 0257.3810311).
Thời gian nộp hồ sơ từ 03/09/2019 đến hết ngày 13/09/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).
5. Tổ chức ôn tập:
Học viện Ngân hàng tổ chức hướng dẫn ôn thi các môn theo qui định. Thời gian ôn thi
dự kiến từ ngày 14/09/2019 đến 25/09/2019. Thí sinh có nguyện vọng ôn thi đăng ký:
- Tại Hà Nội: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Học viện Ngân hàng – Phòng 102, 103 –
Nhà B2; điện thoại: 024.3572.6385 – 024.35725645.
- Tại Phân viện Bắc Ninh và Phú Yên: Liên hệ tại địa chỉ nhận hồ sơ nêu trên.
6. Lệ phí dự thi:
- Lệ phí tuyển sinh (gồm lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi): 200.000 đồng.
- Thí sinh cần biết thêm thông tin liên hệ với các địa chỉ nhận hồ sơ nêu trên.

3/3

