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Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐ ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy đinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học. 
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương 
mại. 
 
Trường đại học Thương Mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên đại học cấp 

bằng chính quy năm 2014  như  sau: 

 

 

1. Ngành đào tạo: 

-  Kế toán 

- Quản trị kinh doanh 

 

2. Tổ chức đào tạo liên thông thương mại: 

          -  Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành tương ứng đã được Hiệu trưởng 

phê duyệt. 

          - Thời gian đào tạo từ trung cấp lên đại học : từ 2, 5 năm đến 3 năm 

          - Thời gian đào tạo từ cao đẳng lên đại học : 1.5 năm 

     - Hình thức đào tạo:  

          Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí 

sinh đăng ký. 
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          - Địa điểm đào tạo: Tại Trường đại học Thương Mại 

 

3. Cấp bằng tốt nghiệp: 

         -  Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân 

 

4. Đối tượng tuyển sinh trung cấp liên thông đại học thương mại : 

- Những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp sau 36 tháng kể từ ngày được cấp 

bằng có cùng khối ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển. 

 

5. Môn thi tuyển liên thông đại học thương mại: 

          Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính. 

          Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án. 

 

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm: 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản 

lý 

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (có công chứng); 

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng); 

- Bản sao Giấy khai sinh; 

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có 

đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận. 

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận. 

 

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau: 

          - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014. 

          - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 20/9/2014. 

          - Dự kiến thi tuyển vào  2 ngày 27 và 28/9/2014. 

          - Tổ chức ôn tập từ ngày 3/9/2014 

 

8. Thông báo kết quả trúng tuyển: 

- Trường xét tuyển theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành. 

- Điểm chuẩn xét tuyển được công bố trên Websites của Trường Đại học Thương mại 

- Danh sách trúng tuyển được thông báo trên Websites của trường Đại học Thương mại 

 

XEM THÊM LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG 

 

ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: 
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● Địa chỉ: Phòng 105 - Trường Bồi dưỡng cán bộ - Đường Dương Đình Nghệ - Yên Hòa 
- Cầu Giấy- HN (Trong trụ sở Liên minh hợp tác xã Việt Nam) 

● Mr Giang - Quản lý tuyển sinh 
● Mobile: 0987334980 – 0944334980  
● Lưu ý liên hệ trước khi đến tránh bị nộp nhầm địa chỉ. 
● Email: tuyensinhts@yahoo.com.vn 
●  

 


