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1. Đặc điểm và mục tiêu tuyển sinh chương trình Tiên tiến (CTTT)
Chương trình Tiên tiến là Chương trình đặc biệt, thuộc dự án quốc gia do Bộ GD & ĐT bảo trợ
triển khai tại Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm đào tạo cử nhân theo chuẩn các Trường Đại học của
Hoa Kỳ. Đây là một trong các chương trình nhằm góp phần xây dựng và phát triển Trường Đại học
Kinh tế quốc dân trở thành một trong các trường hàng đầu về đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh
trong khu vực. Chương trình Tiên tiến tại Đại học Kinh tế Quốc dân thiết kế hoàn toàn theo công
nghệ đào tạo và sử dụng khung chương trình đào tạo của Đại học Tổng hợp California, Long Beach,
Hoa Kỳ (Trường đã được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu trên thế giới AACSB).
Tham gia chương trình Tiên tiến, sinh viên có các cơ hội học tập trong môi trường hiện đại. Có
sự tham gia giảng dạy của các giáo sư từ Đại học Tổng hợp California, Long Beach (CSULB), Đại
học Tổng hợp California, San Bernadino (CSUSB), Hoa Kỳ và một số trường có uy tín trên thế giới
cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của Đại học Kinh tế Quốc dân được đào tạo và tu
nghiệp ở nước ngoài. Phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy sinh viên làm trung tâm.
Sinh viên có cơ hội được công nhận tín chỉ để chuyển tiếp sang học 2 năm cuối tại Đại học
Tổng hợp California, San Bernardino, Hoa Kỳ; hoặc 1 năm cuối tại Đại học khoa học ứng dụng
Saxion, Hà Lan; hoặc 1.5 năm cuối tại Đại học Griffith, Úc. Nếu đáp ứng các yêu cầu, sinh viên
được nhận hai bằng đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học đối tác.
Sinh viên được đào tạo hướng đến sự phát triển toàn diện. Ngoài các kiến thức chuyên sâu về
chuyên ngành, sinh viên được tăng cường các hoạt động đào tạo định hướng, phát triển kỹ năng
mềm (kỹ năng học đại học, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết
trình,...) và khảo sát doanh nghiệp giúp sinh viên nắm bắt thực tiễn nhanh, có phong cách tự tin,
năng động và sáng tạo.
Có cơ hội nhận học bổng của trường và các nhà tài trợ. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể giao
tiếp và sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc; cơ hội học tiếp thạc sỹ ở nước ngoài và được
các ngân hàng, công ty kiểm toán và công ty chứng khoán, công ty Logistics... ưu tiên tuyển dụng.
Được ưu tiên học tại các phòng học tốt nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trên bằng tốt nghiệp ghi rõ tốt nghiệp cử nhân đào tạo theo Chương trình Tiên tiến; học tập
bằng tiếng Anh theo khung chương trình của Đại học Tổng hợp California, Long Beach (CSULB),
Hoa Kỳ.
Mục tiêu tuyển sinh của Chương trình Tiên tiến là lựa chọn những sinh viên trúng tuyển và đã
nhập học vào hệ chính quy trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, có nguyện vọng và đủ điều
kiện để học tập theo Chương trình Tiên tiến, ngành chuyên sâu Tài chính, ngành chuyên sâu Kế
toán và ngành chuyên sâu Quản trị Kinh doanh quốc tế.
Trong khuôn khổ Chương trình Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, Hiệu trưởng phê duyệt
thông báo tuyển sinh Chương trình Tiên tiến năm 2020 cụ thể như sau:
2. Ngành, Ngành chuyên sâu, số lượng và đối tượng dự tuyển
2.1. Ngành, Ngành chuyên sâu: Chương trình Tiên tiến có 03 ngành chuyên sâu gồm: ngành
chuyên sâu Tài chính; ngành chuyên sâu Kế toán và ngành chuyên sâu Quản trị kinh doanh quốc tế.
2.2. Số lượng tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh là 300 sinh viên.
2.3. Đối tượng tham gia dự tuyển: Tất cả sinh viên trúng tuyển và đã nhập học vào hệ chính quy
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trường Đại học Kinh tế quốc dân khóa 62.
2.4. Thời gian đào tạo: Khoảng 4,5 năm (gồm cả thời gian bồi dưỡng tăng cường Tiếng Anh).
3. Học phí năm học 2020 - 2021: 6.000.000 đồng/sinh viên/tháng. Học phí có thể tăng hàng năm
nhưng không quá 10%/năm. Lệ phí tham gia dự tuyển là 500.000 đồng/sinh viên.
4. Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực và xét tuyển
4.1. Kiểm tra đánh giá năng lực
Sinh viên dự tuyển vào Chương trình Tiên tiến kiểm tra các nội dung sau: (i) Viết luận; (ii)
Tiếng Anh; (iii) Phỏng vấn.
(i) Viết luận
- Viết luận bằng tiếng Việt nhằm đánh giá kiến thức và tư duy logic của sinh viên về các vấn
đề kinh tế và xã hội cơ bản. Thời gian viết luận là 45 phút.
(ii) Kiểm tra trình độ tiếng Anh
- Kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá khả năng học tập bằng Tiếng Anh của sinh viên. Bài
kiểm tra tiếng Anh được thực hiện trên máy tính với phương thức Online. Nội dung kiểm tra dựa
trên kiến thức Tiếng Anh đã học ở bậc THPT, tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu
Châu Âu, bao gồm: Ngữ pháp, từ vựng, khả năng sử dụng ngôn ngữ, đọc và viết. Thời gian
kiểm tra là 60 phút. Chương trình Tiên tiến chỉ xét tuyển những sinh viên có điểm kiểm tra Tiếng
Anh đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).
- Những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và đạt được số điểm nhất định sẽ được
miễn kiểm tra Tiếng Anh. Khi xét tuyển nhà trường sẽ tính điểm Tiếng Anh tương ứng với số điểm
của sinh viên đã đạt được trong các chứng chỉ theo thang điểm tính tương đương như sau:
Điểm xét tuyển tiếng Anh tương đương
Chứng chỉ

Điểm

Điểm xét
tuyển
tương ứng

Chứng chỉ

Điểm

Điểm xét
tuyển
tương ứng

46 - 59
9
5.5
9
TOEFL IBT
60 – 78
9.5
IELTS
6.0
9.5
Từ 79 trở lên
10
Từ 6.5 trở lên
10
500 - <550
9
TOEFL ITP
550 - <570
9.5
Từ 570 trở lên
10
- Những sinh viên được miễn kiểm tra tiếng Anh, nhưng muốn đạt điểm cao hơn vẫn được
tham gia kiểm tra như các sinh viên khác. Nhà trường sẽ chọn kết quả cao hơn để tính điểm xét
tuyển.
(iii) Phỏng vấn
- Phỏng vấn bằng tiếng Việt nhằm đánh giá thái độ, khả năng xử lý tình huống trong giao tiếp
và động cơ học tập của sinh viên. Thời gian phỏng vấn mỗi sinh viên dự kiến từ 10 - 15 phút.
Khuyến khích sinh viên sử dụng tiếng Anh trong quá trình phỏng vấn.
4.2. Phương thức xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét tuyển sinh viên vào Chương trình Tiên tiến theo chỉ tiêu đã
công bố. Nguyên tắc xét tuyển căn cứ vào thứ tự nguyện vọng đăng ký và điểm xét tuyển được lấy
từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:
ĐXT = Đ_THPT x 0,3 + TA x 0,3 + VL x 0,2 + PV x 0,2
Trong đó:
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(1) Điểm thi trung học phổ thông:
- Đối với sinh viên không thuộc đối tượng xét tuyển kết hợp: Đ_THPT là điểm thi trung học phổ
thông bình quân của ba môn trong tổ hợp mà sinh viên lựa chọn để xét tuyển (không tính điểm ưu
tiên, tiếng Anh hệ số 1);
- Đối với sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển kết hợp: Đ_THPT là điểm thi trung học phổ thông
bình quân của ba môn (sinh viên chọn tổ hợp cao nhất trong các tổ hợp xét tuyển của trường, không
tính điểm ưu tiên, tiếng Anh hệ số 1);
(2) TA là điểm kiểm tra Tiếng Anh;
(3) VL là điểm viết luận và (4) PV là điểm phỏng vấn.
4.3. Ưu tiên xét tuyển
Các đối tượng ưu tiên xét tuyển được miễn kiểm tra và tính điểm tương đương là 10 (Mười
điểm) đối với các điểm thành phần tương ứng theo bảng dưới đây:
Điểm thành phần
STT
Đối tượng
Tiếng
Viết
Phỏng
THPTQG
Anh
luận
vấn
1

Sinh viên được tuyển thẳng.

2

Sinh viên trúng tuyển theo diện xét tuyển kết hợp.

2.1

2.2

2.3

10 điểm

Sinh viên trúng tuyển theo diện đã tham
gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên
đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình
Việt Nam (VTV).
Sinh viên có chứng chỉ quốc tế SAT từ
1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm
trở lên

Sinh viên trúng tuyển theo diện có
Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS
từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL IBT từ 79
trở lên hoặc TOEFL ITP từ 570 trở lên).

5. Thời gian tuyển sinh
STT
Công việc
1

Đăng Thông báo tuyển sinh.

2

Phát và nhận đơn đăng ký dự
tuyển (có dán ảnh); lệ phí tham
gia dự tuyển và chứng chỉ tiếng
Anh (dành cho các đối tượng
được miễn kiểm tra Tiếng Anh).
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Buổi giới thiệu và livestream
thông tin tuyển sinh.

Dự thi

Dự thi

Dự thi

Dự thi

10
điểm

Dự thi

Điểm THPT bình
quân của tổ hợp xét
tuyển cao nhất

10
điểm

Dự thi

Dự thi

Điểm THPT bình
quân của tổ hợp xét
tuyển cao nhất

10
điểm

Dự thi

Dự thi

Điểm THPT bình
quân của tổ hợp xét
tuyển cao nhất

Thời gian

Địa điểm
Viện ĐTTT, CLC & POHE, P310, Nhà A1.
Ngày
Website: www.neu.edu.vn &
5/09/2020
www.aep.neu.edu.vn
Trong thời gian nhập học vào trường, sinh
06/09/2020 viên đăng ký tại phòng TVTS Chương trình
đến
TT & CLC tại sảnh G, tòa nhà A2. Sau thời
13h00 ngày gian nhập học vào trường, sinh viên đăng ký
15/10/2020
tại Viện ĐTTT, CLC & POHE, P310,
Nhà A1.
18h30 ngày
08/10/2020

3

Hội trường A2, tòa nhà Trung tâm đào tạo
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5

6
7
8

Công bố danh sách kiểm tra viết
luận và kiểm tra tiếng Anh (số
báo danh và địa điểm).
Thi các môn Tiếng Anh, Viết
luận và Phỏng vấn
Thông báo kết quả tuyển sinh
vào Chương trình Tiên tiến.
Nhập học vào Chương trình Tiên
tiến.
Khai giảng và học chính khóa.

17h00 ngày
15/10/2020
Từ ngày
16/10/2020
đến hết
ngày
20/10/2020
15h00 ngày
21/10/2020
Ngày 22 và
23/10/2020
Sẽ thông
báo sau

Viện ĐTTT, CLC & POHE, P310,
Nhà A1.
Website: www.neu.edu.vn &
www.aep.neu.edu.vn
Các giảng đường Tòa nhà A2

Viện ĐTTT, CLC & POHE, P310, Nhà A1.
Website: www.neu.edu.vn &
www.aep.neu.edu.vn

Hiệu trưởng giao cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE là đơn vị thường trực,
chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện thành công công tác tuyển sinh vào
Chương trình Tiên tiến, năm 2020.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- GS Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
- Các Phó hiệu trưởng để phối hợp chỉ đạo;
- Các đơn vị liên quan để thực hiện;
- Lưu: P.TH, V ĐTTT, CLC & POHE.

(Đã ký)
PGS.TS Phạm Hồng Chương
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