ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TUYỂN SINH TẠI CHỨC
Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh tại chức năm 2014 - Đào tạo tại chức là loại hình đào tạo
vừa học vừa làm để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc học thêm một ngành khác với ngành
mình đang làm. Nhằm tạo điều kiện cho các học viên có nhu cầu theo học tại chức trong lĩnh vực
kinh tế, năm 2014 trường Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh tại chức 2014 với 3 ngành kế
toán, luật và quản trị kinh doanh với những thông tin và quy chế tuyển sinh như sau:

1. Nghành đào tạo:
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Luật
2. Đối tượng tuyển sinh là:
- Cán Bộ Công Nhân Viên
- Học sinh đã tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, Trung Học Bổ Túc, Trung Học Chuyên Nghiệp... hoặc
tương đương.
- Hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo 4 năm , học ngoài giờ hành chính (buổi tối)
3. Thi tuyển 3 môn
- Toán, Lý, Hoá với ngành Kế toán và QTKD
- Văn, sử, địa với ngành Luật
4. Hồ sơ dự thi tuyển sinh tại chức kinh tế quốc dân năm 2014

- Hồ sơ theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Phiếu tuyển sinh (do thí sinh tự khai bằng một loại mực, trừ mực đỏ, có dán ảnh và đóng dấu giáp
lai giữa ảnh và phiếu tuyển sinh. Phiếu tuyển sinh phải được thủ trưởng cơ quan (đối với thí sinh
đang đi làm) hoặc chủ tịch uỷ ban nhân dân xã phường (đối với thí sinh là lao động tự do tại địa
phương) xác nhận.
- Phiếu đăng ký tuyển sinh : Thí sinh khai đầy đủ theo mẫu (chi tiết địa chỉ liên lạc và số điện thoại)
- Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học hoặc tương đương (đính kèm bản gốc để đối
chiếu)
- Các loại giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có)
- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
- 04 ảnh chân dung cỡ 3x4cm mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh.
5. Thời gian ôn tập và thi tại chức kinh tế quốc dân
- Nhận hồ sơ từ ngày 07/2014 đến ngày 15/10/2014.
- Ôn tập tháng 09/2014.
- Thi tuyển 10/2014
7. Địa điểm bán và nhận hồ sơ :
- 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

