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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 382 /TSVB2-HVNH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Quy chế về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ban hành theo
Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn
cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2019, Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo
đại học bằng thứ hai đợt 2 năm 2019 như sau:
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo
- Tài chính- Ngân hàng: 50
- Kế toán: 50
- 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).
2. Điều kiện để học đại học bằng 2:
- Đã tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường trong nước, nếu tốt nghiệp tại các
trường nước ngoài thì phải có văn bản đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 10/TTLB ngày
18/08/1989 của Liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo.
- Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký thi tuyển và xét tuyển.
3. Thi tuyển, xét tuyển:
3.1. Đối tượng được miễn thi tuyển: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy
của Học viện ngân hàng.
3.2. Thi tuyển: Đối tượng không được miễn thi, phải dự thi theo môn thi, nội dung
và hình thức thi như sau:
- Môn thi: Toán cao cấp; Tiếng Anh;
- Nội dung thi: Thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học;
- Hình thức thi: Toán cao cấp thi tự luận; Tiếng Anh thi trắc nghiệm;
- Thời gian thi tuyển: Ngày 28+29/09/2019;
4. Thời gian đào tạo, bảo lưu kiến thức và văn bằng tốt nghiệp:
- Thời gian đào tạo: 02 năm;
- Bảo lưu kiến thức: Người học đại học bằng 2 được bảo lưu kết quả học tập những
học phần trong chương trình đào tạo ngành thứ nhất có số đơn vị học trình hoặc số tín chỉ
tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo của ngành mới và đạt từ 5 điểm đối
với hệ niên chế (hoặc điểm D với hệ đào tạo tín chỉ) trở lên.
- Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào
tạo sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy, văn bằng 2.
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5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển và lệ phí :
5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển:
- Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Học viện (mua tại các địa điểm đào tạo);
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học;
- 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.
5.2. Địa điểm và thời gian nộp Hồ sơ:
Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua 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).
Địa điểm thi tuyển: Thí sinh đăng ký học tại Bắc Ninh và Hà Nội thi tại Trụ sở Học
viện Ngân hàng, số 12 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa; Thí sinh đăng ký học tại Phú Yên
thi tại Phân viện Phú Yên, số 441 đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Từ ngày 26/09/2019 thí sinh xem danh sách phòng thi, lịch thi trên website của
HVNH theo địa chỉ: http://www.hvnh.edu.vn (Học viện không gửi giấy báo thi).
6. Ôn tập và lệ phí tuyển sinh:
6.1. Học viện Ngân hàng tổ chức ôn thi các môn theo qui định.
Học viện Ngân hàng tổ chức hướng dẫn ôn thi các môn theo qui định. Thời gian ôn
thi 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.
6.2. Lệ phí:
- Lệ phí thi tuyển: 200.000đ; lệ phí xét tuyển 150.000đ.
- Thí sinh cần biết thêm thông tin liên hệ với các điểm nhận hồ sơ.

Học viện Ngân hàng trân trọng thông báo.
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