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BỘ CÔNG  THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

  

Số: 347/TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa năm 2022 

(Đào tạo theo phương thức E-Learning) 
  

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo 

dục mầm non; 

- Căn cứ Thông tƣ số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo  về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học; 

- Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-ĐHKTKTCN của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc phê duyệt và triển khai Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học 

của Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

- Căn cứ Đề án tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp thông báo tuyển sinh chƣơng trình đào tạo từ xa năm 2022 với các nội dung sau: 

1. Đối tượng, ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh 

1.1. Đối tượng: 

- Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp từ trung học phổ thông (THPT) hoặc tƣơng 

đƣơng trở lên (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT), không giới hạn độ tuổi và có mong 

muốn đƣợc học tập. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không đang trong thời gian bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

1.2. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển 

STT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 

1 Ngôn ngữ Anh 7220201 450 A01, D01, D09 và D10 

2 Kế toán 7340301 300 A00; A01; C01 và D01 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 300 A00; A01; C01 và D01 

4 Kinh doanh thƣơng mại 7340121 150 A00; A01; C01 và D01 

5 Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 A00; A01; C01 và D01 

 Tổng  1.300  

Bảng mã tổ hợp các môn xét tuyển: 

A00 Toán - Vật lí - Hóa học D01 Toán - Anh văn - Ngữ văn 

A01 Toán - Vật lí - Anh văn D09 Toán – Lịch sử - Anh văn 

C01 Toán - Vật lí - Ngữ văn D10 Toán – Địa lý – Anh văn 
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2. Thời gian đào tạo 

- Bốn năm dành cho chƣơng trình cử nhân và bốn năm rƣỡi dành cho chƣơng trình kỹ 

sƣ đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tƣơng đƣơng) 

- Một năm rƣỡi đến hai năm đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cùng 

ngành đào tạo với chƣơng trình cử nhân hoặc hai năm đến hai năm rƣỡi với chƣơng trình Kỹ 

sƣ. 

- Hai năm rƣỡi đến ba năm đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 

cùng ngành đào tạo với chƣơng trình cử nhân hoặc ba năm đến ba năm rƣỡi với chƣơng trình 

Kỹ sƣ. 

3. Phương thức tuyển sinh 

3.1 Xét tuyển thẳng một trong hai đối tượng sau đây: 

a) Đối tƣợng đƣợc xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển 

sinh đại học chính quy hiện hành. 

b) Đối tƣợng đã có bằng tốt nghiệp đại học 

3.2 Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở các bậc học trước 

3.2.1. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

 Xét tuyển theo điểm trung bình chung toàn khóa học trên bảng điểm ở bậc Cao đẳng 

(theo thang điểm 10). Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. 

3.2.2. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp và Trung học 

phổ thông hoặc tương đương 

- Dựa vào kết quả học tập trên học bạ THPT để xét tuyển:  

- Điểm học tập (ĐHT) phải ≥ 15 điểm. Trong đó điểm học tập (ĐHT) đƣợc xác định 

nhƣ sau: 

ĐHT = HT1+ HT2 + HT3, trong đó: 

- ĐHT: Điểm học tập. 

- HT1 là điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển học kỳ 1 lớp 11;  

- HT2 là điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển học kỳ 2 lớp 11;  

- HT3 là điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12. 

- Hạnh kiểm học kỳ I, học kỳ II năm lớp 11 và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở 

lên; 

- Đối với ngành Ngôn ngữ anh điểm trung bình môn Anh văn trong các học kỳ xét 

tuyển đạt 6,00 điểm trở lên. 

4. Hình thức học tập và văn bằng tốt nghiệp:  

- Hình thức học tập đƣợc thực hiện chủ yếu thông qua mạng máy tính, mạng internet, 

các thiết bị đầu cuối và mạng viễn thông trong đó học liệu chính là học liệu điện tử đƣợc 

chuyển qua mạng và các dạng học liệu khác theo quy định của Nhà trƣờng. Việc giảng dạy 

đƣợc thực hiện trực tuyến hoặc kết hợp với trực tiếp tùy theo điều kiện và đặc thù từng nội 

dung của học phần trong CTĐT; 

- Bằng tốt nghiệp do Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ký 

và cấp, không phân biệt hình thức đào tạo từ xa với các hình thức đào tạo khác. 
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- Sinh viên tốt nghiệp đƣợc phép đăng ký thi hoặc xét tuyển để học ở các bậc học cao 

hơn thƣ thạc sĩ, tiến sĩ. 

5. Thời gian đăng ký xét tuyển:  

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trƣớc 17h00’ ngày 31 tháng 7 năm 2022; 

- Thời gian xét tuyển dự kiến: ngày 02 tháng 8 năm 2022; 

- Thời gian khai giảng dự kiến trong tháng 8 năm 2022. 

6. Lệ phí xét tuyển và học phí:  

- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ. (Lệ phí không hoàn lại); 

- Học phí: 420.000đ/01 tín chỉ. 

7. Hồ sơ đăng ký xét tuyển  

- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trƣờng; 

- 01 bản sao công chứng văn bằng cao nhất (THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học) ; 

- 01 bản sao công chứng bảng điểm hoặc Học bạ THPT;  

- 01 bản sao công chứng Chứng minh thƣ nhân dân hoặc Căn cƣớc công dân; 

- 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trƣờng thông báo 

kết quả; 

- Giấy chứng nhận ƣu tiên (nếu có). 

Lưu ý: Nhà trường sẽ không hoàn trả lại hồ sơ sau khi thí sinh đăng ký xét tuyển. 

8. Văn phòng tuyển sinh: Số 60B, Nguyễn Huy Tƣởng, P. Thanh Xuân Trung, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội. 

- Điện thoại: 0945.068.680                        

- Email: tuyensinh@onschool.edu.vn 

9. Địa điểm đào tạo 

-  Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cơ sở Hà Nội:  

+ Nhà HA3, khu giảng đƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Ngõ 

454, Phố Minh Khai, Phƣờng Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trƣng, TP. Hà Nội. 

+ Phòng 102 nhà HA8, khu giảng đƣờng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp; Số 218 Đƣờng Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

- Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cơ sở Nam Định: Tầng 1 nhà NA2, 

Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 353, Trần Hƣng Đạo, TP. Nam Định. 

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn 

- Website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn 

 
Nơi gửi: 

- Website trƣờng;                
- Các đơn vị trong và ngoài trƣờng; 

- Lƣu VT, TS&TT. 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

 
 

(đã ký) 

 

 

 

 

(đã  k      ý)TS. Trần Hoàng Long 
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