
 

 

TUYỂN SINH 
CHƢƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QTKD CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH (Khóa 9) 

DO TRƢỜNG KINH DOANH NIELS BROCK COPENHAGEN (ĐAN MẠCH) CẤP BẰNG  

KHAI GIẢNG THÁNG 9/2018 

Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định  

Số 4398/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2010 và Quyết định gia hạn số 6299/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 

Chương trình được kiểm định chất lượng bởi Hội đồng kiểm định chất lượng 

các trường Đại học và Cao Đẳng – ACICS (Hoa Kỳ) 
 

---------- HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (dự kiến) 31/07/2018 ---------- 

1. Chƣơng trình: 

- Cấp bằng: Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài Chính.  

- Thời gian: 4 năm. 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh. 

            Nội dung chƣơng trình:    

Năm 

     

    Địa điểm 
                                                   Môn học 

Năm 1 

 

(Việt Nam) 

Tiếng Anh cơ bản & ngữ pháp Kỹ năng phát âm tiếng Anh  

Kỹ năng nghe t iếng Anh  Dự án  

Kỹ năng nói t iếng Anh  Nhập môn Tài chính  

Kỹ năng đọc t iếng Anh  Nhập môn Luật  

Kỹ năng viết  t iếng Anh  Nhập môn Kinh tế  

Năm 2 

 

(Việt Nam) 

Tin học  

Lịch sử Kinh tế thế giới Kinh tế vĩ mô 

Nhập môn Xã hội học Nhập môn Kế toán 

Nhập môn Triết học phương Tây Nhập môn Marketing 

Kinh tế vi mô Kinh tế Thương mại 

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn 

hóa Nhập môn Tâm lý tổ chức 

Nhập môn Thống kê Phân tích báo cáo tài chính 

Năm 3 

 

(Việt Nam) 

Dịch vụ và sản phẩm tài chính Xử lý tình huống trong doanh nghiệp 

Mô hình Tài chính Tài chính bất động sản 

Luật kinh doanh quốc tế Tư vấn khách hàng 

Quản trị dự án Marketing quốc tế 

Đầu tư vốn mạo hiểm và Góp vốn tư nhân I Tài chính cá nhân I 

Luật Tài chính Quản trị nhân sự đa chiều 

Năm 4 

 

(Việt Nam) 

Quản lý rủi ro Kế toán 

Lập kế hoạch và phát triển bất động sản Quản trị và tình huống mô phỏng 

Tư vấn khách hàng II/ Đầu tư vốn mạo hiểm 

và Góp vốn tư nhân II 
Luật tài chính và ngân hàng 

Tài chính cá nhân II Quản trị Tài chính cao cấp 

Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu độc lập 

 Tiêu chuẩn quốc tế Marketing chiến lược 

*/ Năm 4: sinh viên được chọn học toàn phần tại trường ĐH Ngoại Thương hoặc chuyển tiếp sang ĐH 

Kinh doanh Quốc tế California (Tp. San diego, Hoa Kỳ) hoặc các trường ĐH khác ở nước ngoài. 
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2. Điều kiện tuyển sinh: 

-     Tốt nghiệp THPT; 

-  Tham gia bài kiểm tra tiếng Anh phân lớp;  

-     CÁC ƢU ĐÃI: 

      + Miễn thi tiếng Anh nếu có IELTS 5,0 hoặc TOEFL (tương đương); 

            + Vào thẳng năm Hai nếu có IELTS 5,5 trở lên hoặc TOEFL (tương đương). 

3. Học phí dự kiến: 

- Áp dụng học toàn phần tại ĐH Ngoại thương: 

+ Năm thứ nhất:  46.200.000đ/năm (*) 

+ Năm thứ hai:  73.500.000đ/năm (*) 

+ Năm thứ ba:   94.500.000đ/năm (*) 

+ Năm thứ tư:      101.850.000đ/năm (*) 

Lưu ý (*): Học phí nộp theo mỗi học kỳ theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank trước mỗi năm học. 

- Áp dụng học năm thứ tư tại Mỹ căn cứ theo quy định của trường nhập học trước thời điểm sinh 

viên sang học (học phí dự kiến 15.000USD/năm).  

4. Hồ sơ tuyển sinh: 

- Đơn đăng ký (tải về trên Website http://kdtqt.ftu.edu.vn/download/mau-van-ban); 

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT; 

hoặc giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời; 

- Bản sao công chứng học bạ THPT; 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Phường/Xã; 

- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); 

- 02 ảnh (3x4) nền trắng (mặt sau mỗi ảnh ghi đầy đủ họ tên & ngày tháng năm sinh). 

- Lệ phí đầu vào:  

 Phí xét duyệt hồ sơ: 1.000.000 VNĐ 

 Phí kiểm tra tiếng Anh chia lớp theo trình độ: 1.500.000 VNĐ 

5. Thời gian đăng ký và học tập: 

      -     Hạn đăng ký (dự kiến) : 31/07/2018 

      -  Thời gian kiểm tra tiếng Anh: 31/08/2018 

      -     Thời gian khai giảng: tháng 09/2018 

      -     Lớp bổ sung trình độ Anh ngữ: (Tổ chức theo nguyện vọng của người học) 
           

6. Địa điểm đăng ký: 

Khoa Đào tạo Quốc tế (phòng 1008, Tầng 10, Nhà A) / VP Tư vấn Tuyển sinh (Tầng 1 tòa nhà 7 tầng) 

Trường Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

 

ĐT: 84-243-259 5158 (ext: 244, 249) / 84-243-775 7371 

Email: kdtqt@ftu.edu.vn  / Website: http://kdtqt.ftu.edu.vn 

Facebook: Khoa Đào tạo Quốc tế - FTU (@khoadaotaoquocte.ftu) 

 

Hotline:     Cô Dung 

Cô Vân 

Cô Hồng Anh 

Thầy Thành 

Cô Hường 

Thầy Bách  

Cô Trang 

0934.690.661 

0969.786.597 

0971.012.021  

0915.007.282 

 0165.532.5431 

0963.535.285  

0888.812.128 

 

dungdnl@ftu.edu.vn 

vanta@ftu.edu.vn 

anhmh112.ftu@gmail.com   

chengpt86@gmail.com 

huongngftu@gmail.com 

bachnv.ftu@gmail.com  

ngophuongtrang35@gmail.com 
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