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BỘ TÀI CHÍNH 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING 
 

Số: 1069/TB-ĐHTCM-SĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2020 
               

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC  

VÀ HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐỢT 2/2020 

 

Trường Đại học Tài chính – Marketing thông báo chiêu sinh các lớp Bổ sung kiến 

thức và Hệ thống kiến thức đợt 2/2020 dành cho các đối tượng có nguyện vọng tham dự 

kỳ thi tuyển sinh tuyển sinh cao học Khóa 17 ngành Tài chính – Ngân hàng và Quản 

trị kinh doanh như sau: 

1. LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC: bắt buộc dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại 

học thuộc ngành gần hoặc ngành khác so với ngành đăng ký dự thi 

❖ Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng: 

Người có bằng tốt nghiệp đại học thuôc khối ngành kinh tế nhưng không đúng 

ngành Tài chính – Ngân hàng, cần học bổ sung kiến thức 04 học phần (08 tín chỉ) trước 

khi dự thi:  

TT Môn học Số TC 

1 Tài chính tiền tệ 2 

2 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 2 

3 Quản trị Tài chính doanh nghiệp 2 

4 Thị trường tài chính 2 

Người có bằng tốt nghiệp đại học khác khối ngành kinh tế cần học bổ sung kiến 

thức 07 học phần (15 tín chỉ) trước khi dự thi: 

TT Môn học Số TC 

1 Tài chính tiền tệ 2 

2 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 2 

3 Quản trị Tài chính doanh nghiệp 2 

4 Thị trường tài chính 2 

5 Nguyên lý kế toán 

N 

2 

6 Quản trị học 2 

7 Kinh tế học 3 

 

❖ Đối với ngành Quản trị Kinh doanh: Người có bằng tốt nghiệp Đại học 

thuộc khối ngành kinh tế nhưng không đúng ngành Quản trị kinh doanh cần học bổ sung 

kiến thức 04 học phần (08 tín chỉ) trước khi dự thi: 
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TT Môn học Số TC 

1 Quản trị nguồn nhân lực 2 

2 Quản trị Marketing 2 

3 Quản trị sản xuất 2 

4 Quản trị Tài chính doanh nghiệp 2 

Người tốt nghiệp Đại học khác khối ngành kinh tế sẽ học bổ sung kiến thức                

07 học phần (15 tín chỉ) trước khi dự thi: 

TT Môn học Số TC 

1 Quản trị nguồn nhân lực 2 

2 Quản trị Marketing 2 

3 Quản trị sản xuất 2 

4 Quản trị Tài chính doanh nghiệp 2 

5 Quản trị học 2 

6 Nguyên lý kế toán 2 

7 Kinh tế học 3 
 

❖ Học phí: 500.000đ/tín chỉ. 

❖ Hồ sơ gồm có: 01 Bằng đại học và 01 bảng điểm đại học sao y.  

❖ Số môn phải học (miễn) BSKT sẽ được xét dựa vào Bằng đại học và Bảng điểm.  

❖ Lịch học dự kiến: tháng 9/2020. 

2. LỚP HỆ THỐNG KIẾN THỨC: nhằm hệ thống hóa kiến thức các môn thi 

đầu vào, gồm có: Toán kinh tế (T), Kinh tế học (K) và Anh văn (A).  

❖ Học phí: 3.500.000đ/ 3 môn. 

- Môn Toán Kinh tế (45 tiết):  1.500.000đ/học viên 

- Môn Kinh tế học (30 tiết):  1.000.000đ/học viên 

- Môn Anh văn (30 tiết):  1.000.000đ/học viên. 

❖ Lịch học dự kiến: tháng 9/2020 

3. Đăng ký ghi danh: 

❖ Địa điểm: Viện Đào tạo sau đại học -  Phòng A002, số 2C Phổ Quang, P.2, 

Q.Tân Bình 

❖ Thời gian:  Sáng: 8h00 – 11h30     Chiều, tối: 13h30 – 18h30 (trừ tối thứ 3) 

❖ Điện thoại: (028) 3997 4641   

❖ Email: daotaosdh@ufm.edu.vn 

❖ Facebook: https://www.facebook.com/VienDaoTaoSauDaiHocUFM 

mailto:daotaosdh@ufm.edu.vn
https://www.facebook.com/VienDaoTaoSauDaiHocUFM
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4. Phương thức nộp học phí: sau khi đăng ký ghi danh, học viên có thể nộp 

học phí trực tiếp bằng tiền mặt tại Viện ĐTSĐH hoặc chuyển khoản. 

- Số tài khoản: 3131 0000 969697 

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài chính – Marketing 

- Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 

- Nội dung chuyển khoản: 

+ Đối với lớp Bổ sung kiến thức: Họ và tên_SĐT_BSKTD2/20_Số môn học  

Ví dụ: Nguyễn Văn A phải học 4 môn Bổ sung kiến thức → Nội dung CK: Nguyễn 

Văn A_0988xxxxx_BSKT D2/20_4 

Lưu ý: Đối với lớp Bổ sung kiến thức, học viên chỉ chuyển tiền học phí sau khi đã 

gửi bảng điểm, bằng ĐH qua email: daotaosdh@ufm.edu.vn để chuyên viên xem và 

phản hồi số môn chính thức cần phải học. (Vì có thể sẽ có 1 số môn được miễn nếu 

trùng với bảng điểm Đại học). 

+ Đối với lớp Hệ thống kiến thức: Họ và tên_SĐT_HTKT D2/20_Môn đăng ký 

 Môn Kinh tế học: K  Môn Toán kinh tế: T Môn Anh văn: A 

Ví dụ:  

Nguyễn Văn A đăng ký học HTKT 3 môn Kinh tế học, Toán Kinh tế và Anh văn 

→ Nội dung CK: Nguyễn Văn A_0988xxx_HTKT D2/20_KTA 

Nguyễn Văn B đăng ký học HTKT 2 môn Kinh tế học và Toán kinh tế  

→ Nội dung CK: Nguyễn Văn B_0988xxx_HTKT D2/20_KT 

Nguyễn Văn C đăng ký học HTKT 1 môn Toán kinh tế  

→ Nội dung CK: Nguyễn Văn C_0988xxx_HTKT D2/20_T 

Lưu ý: Sau khi đóng học phí, học viên chụp lại màn hình điện thoại hoặc phiếu ủy 

nhiệm chi khi nộp trực tiếp tại ngân hàng và gửi qua email: daotaosdh@ufm.edu.vn để 

Viện đưa tên vào danh sách lớp và  đối chiếu khi cần thiết. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (b/c); 

- Các đơn vị trong trường; 

- Website. Fanpage Viện ĐTSĐH; 

- Lưu: VT, SĐH. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

(đã ký) 

 

TS. Phạm Quốc Việt 

 

mailto:daotaosdh@ufm.edu.vn
mailto:daotaosdh@ufm.edu.vn

