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Hân hoan chào mừng các em tân sinh viên chính thức gia nhập đại gia đình 
UEB và vinh dự được gọi các em là UEBers!

Đây là cuốn Cẩm nang sinh viên được Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN 
biên soạn cho năm học 2020-2021 nhằm giới thiệu những thông tin hữu 
ích về Nhà trường; các chỉ dẫn về học tập, nghiên cứu, rèn luyện và 
phát triển bản thân, cơ hội để hội nhập quốc tế; chính sách đồng hành 
và hỗ trợ sinh viên… Vậy nên các em hãy dành thời gian đọc thật kỹ 
cuốn cẩm nang nhé!
Chúc các em có những trải nghiệm sống động và trọn vẹn nhất tại UEB, 
xứng đáng với khẩu hiệu:

       UEBers: Năng động – Sáng tạo – Trách nhiệm
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Trường Đại học Kinh tế có sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất 
lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, 
quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả 
và bền vững của Việt Nam; nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu 
cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi 
để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý 
và quản trị kinh doanh hiện đại.
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PHẦN I

UEB CHÚNG MÌNH 

SỨ MỆNH

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. NGUYỄN TRÚC LÊ



Khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng say mê
Tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác
Coi trọng chất lượng, hiệu quả
Đảm bảo hài hòa, phát triển bền vững

03/2007

07/199911/1974

09/1995

Trường Đại học Kinh tế xác định tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên 
cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực châu Á, trong 
đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

Khoa Kinh tế 
Trường Đại học KHXH& NV 
ĐHQGHN

Khoa Kinh tế 
ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế
ĐHQGHN

Khoa Kinh tế Chính trị 
Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội
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LỊCH SỬ

TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Với chiến lược quốc tế hóa giáo dục, năm 2019, Trường Đại học Kinh tế đã công bố nhận diện 
thương hiệu mới mang tính đồng bộ, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.

Biểu tượng chiếc khiên và họa tiết cách điệu quyển vở mở cùng cây bút mang tới thông điệp 
về sự cam kết, khẳng định Trường Đại học Kinh tế là một thương hiệu chất lượng trong giáo 
dục, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời luôn kế thừa và phát triển 
những giá trị nền tảng của ĐHQGHN đã xây dựng hơn 100 năm qua.

UEB - VNU là tên quốc tế của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội.

COE là chữ viết tắt của cụm từ “Center of Excellence”, thể hiện khát vọng là nơi hội tụ nhiều 
nhân tài xuất sắc, nhiều ý tượng sáng tạo vượt trội.

1974 là năm đánh dấu sự ra đời của Khoa Kinh tế Chính trị – Trường Đại học Tổng hợp Hà 
Nội, là tiền thân của Trường Đại học Kinh tế.

Gam màu đỏ thẫm và trắng thể hiện thông điệp về sự nhiệt huyết, năng động, tự tin và khát 
vọng cống hiến.
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Trường Đại học Kinh tế tổ chức Lễ khai 
giảng vào tháng 9 hàng năm chào đón các 
tân sinh viên đã xuất sắc vượt qua kỳ thi 
THPT quốc gia để giai nhập mái trường 
UEB. Buổi lễ cũng là dịp để trao thưởng, 
vinh danh những sinh viên thủ khoa của 
các ngành đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh, 
những sinh viên đạt kết quả cao trong học 
tập và rèn luyện… Buổi lễ diễn ra trong 
không khí nghiêm trang nhưng không kém 
phần đầm ấm, khơi dậy cảm xúc và động 
lực phấn đấu cho tập thể thầy và trò, với 
niềm tin vững chắc về những thành công 
nối tiếp mà UEB sẽ đạt được trong năm 
học mới. Do dịch bệnh COVID-19, lễ khai giảng 
năm nay sẽ diễn ra vào tháng 10/2020.

LỄ KHAI GIẢNG 

“Cảm ơn các em sinh viên đã tin tưởng và chọn UEB là nơi 
trải nghiệm những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh 
xuân và khởi đầu cho sự nghiệp của mình!”
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LỄ TỐT NGHIỆP
Hằng năm Trường Đại học Kinh tế tổ chức 
Lễ tốt nghiệp cho tất cả các ngành đào tạo. 
Trong buổi lễ, UEB công bố các quyết định 
tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho 
UEBers, đồng thời trao thưởng cho những 
bạn đạt kết quả cao trong rèn luyện và học 
tập. Tấm bằng mà các tân cử nhân nhận 
được trong ngày đặc biệt này là thành quả 
của sự nỗ lực bền bỉ trong suốt quá trình 
học tập học và rèn luyện, đồng thời là sự 
khởi đầu cho con đường theo đuổi những 
đam mê, hoài bão trong sự nghiệp.

“4 năm dưới mái trường UEB đã trở thành 4 năm đáng nhớ trong cuộc đời chúng tôi, 4 năm quan trọng trong 
sự nghiệp và học tập của chúng tôi, 4 năm với những bài học và trải nghiệm khó quên. Một chặng đường kết 
thúc nhưng với chúng tôi ‘Phía trước là bầu trời’.”
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TRỤ SỞ

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Trụ sở của UEB được đặt tại Nhà E4 – tòa 
nhà với lối kiến trúc mang phong cách châu 
Âu kết hợp với không gian xanh nổi bật trong 
khuôn viên chung của ĐHQGHN.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Từ năm 2019, UEB đã nâng cấp, cải tạo Nhà E4 
theo hướng “Trường đại học xanh” nhằm xây 
dựng một không gian làm việc và học tập hiện 
đại, thân thiện với môi trường và tiết kiệm 
năng lượng, tạo tiền đề để có những bước phát 
triển đột phá về quy mô và chất lượng cơ sở 
vật chất. 

UEBERS



Ngoài ra, UEB còn sử dụng chung cơ sở vật chất với ĐHQGHN như khu ký túc xá sinh viên, thư viện, sân tập, nhà đa năng...

 
KHU GIẢNG ĐƯỜNG

Khu giảng đường 
Nhà E4

có 9 phòng học 
và 3 phòng thực hành 
máy tính (trong đó có 

7 phòng học thông minh)

Khu giảng đường 
Việt Úc

có 17 phòng học
và 1 phòng đọc sách

Khu giảng đường 
CSS-VNU

 có 5 phòng học
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UEB có 4 giảng đường được trang thiết bị đầy đủ hiện đại, phòng học sạch sẽ thoáng mát, hành lang tràn ngập cây xanh, là nơi học tập lý tưởng của 
UEBers. Ngoài ra, các giảng đường còn có những góc “check-in” thần thánh gợi sự hứng thú cho UEBers mỗi ngày tới trường. Với mục tiêu Giảng 
đường Xanh – Sạch – Đẹp, UEB đã phát động nhiều chương trình để nâng cao ý thức của UEBers như văn minh thang máy “Kinh tế xếp hàng – Cả làng cùng 
vui”, “Tiết kiệm điện tại giảng đường”, “Thùng rác tri thức”.

Khu giảng đường 
Hồ Tùng Mậu

có 23 phòng học 
và 1 phòng đọc sách



PHẦN II

UEB HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU
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Chương trình đào tạo

Với tầm nhìn chiến lược cốt lõi là đẩy mạnh quốc tế hóa toàn diện, trong đó tập trung vào hoạt động giáo dục – đào tạo, UEB là nơi mà UEBers sẽ được thụ 
hưởng những ưu thế vượt trội để nâng cao tri thức, khám phá tiềm năng, kiến tạo cơ hội, sáng tạo trải nghiệm và chuyển giao tri thức. Do đó, phần này cung 
cấp những thông tin quan trọng liên quan đến việc học tập, rèn luyện nhằm giúp UEBers định hướng và lập kế hoạch học tập một cách thông minh, hiệu quả 
trong bốn năm tới. Mong rằng các bạn sẽ tìm thấy niềm vui, niềm say mê hứng khởi trên hành trình học tập và trau dồi tri thức tại UEB. 

Là UEBers, các bạn cần hiểu rõ Quy chế đào tạo đại học của Nhà trường. Quy chế này được ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 
25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Mời bạn tìm hiểu thêm Quy chế đào tạo đại học tại:

        http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/VB_DH/12730/quy-che%CC%81-da%CC%80o-ta%CC%A3o-da%CC%A3i-ho%CC%A3c-tai-%C4%91hqghn.htm)

Căn cứ vào Quy chế đào tạo của ĐHQGHN, UEB đã ban hành Quy định về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN nhằm cụ thể hóa một 
số nội dung theo Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường. Mời bạn tìm hiểu thêm Quy định về đào tạo đại học tại: 

         http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/VB_DH/15354/quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-dao-tao-dai-hoc-tai-truong-%C4%91ai-hoc-kinh-te--%C4%91hqghn.htm)

Quy chế, quy định đào tạo

UEB có 6 chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao đáp ứng Thông tư số 
23/2014/TT-BGDĐT, tương ứng với 6 ngành đào tạo gồm: Kinh tế, Quản trị Kinh 
doanh, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán. 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khi tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo 
của mình, đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 
phòng – an ninh và hoàn thành học phần Kỹ năng bổ trợ. Bên cạnh đó, các bạn có thể 
tích lũy các học phần của chương trình đào tạo khác nếu có nguyện vọng (phải đóng 
học phí bổ sung). 

Kết quả các học phần ngoài chương trình đào tạo được ghi vào bảng điểm tốt nghiệp 
nhưng không được tính vào điểm trung bình chung tích lũy. 
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UEB HỌC TẬP



Tốt nghiệp trước thời hạn, UEBers sẽ có cơ hội tham gia vào thị trường lao động sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Đây cũng chính là cơ hội để bạn có thể 
kiếm được công việc phù hợp, tăng thêm thu nhập cho bản thân… Đối với mỗi ngành đào tạo, UEB xây dựng kế hoạch đào tạo trong suốt 4 năm học cho sinh 
viên bao gồm 8 học kỳ. Tuy nhiên, với UEBers đã đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh thì kế hoạch học tập chỉ gồm 7 học kỳ. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và khả năng, 
nguyện vọng của bản thân, bạn có thể chủ động đăng ký học để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn hoặc tốt nghiệp sớm. 

Để tốt nghiệp sớm, UEBers cần đăng ký số tín chỉ trong 1 học kỳ nhiều hơn số tín chỉ trong kế hoạch đào tạo. Thực tế cho thấy những năm gần đây, tỷ 
lệ UEBers tốt nghiệp sớm ngày càng tăng. 

Mời bạn tìm hiểu chi tiết kế hoạch đào tạo tại:

         http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/khdt/26280/ke-hoach-dao-tao-bac-cu-nhan-cac-nganh-clc-tt-23.htm

Tốt nghiệp đúng thời hạn hay sớm hơn? 

Mời bạn tìm hiểu chi tiết các chương trình đào tạo tại các link sau: 
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http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/24895/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-nganh-quan-
tri-kinh-doanh-thong-tu-23-ap-dung-cho-sinh-vien-tuyen-sinh-tu-khoa-qh2019e.htm

QUẢN TRỊ KINH DOANH CLC TT23

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/25876/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-nganh-kinh-
te-phat-trien-thong-tu-23.htm

KINH TẾ PHÁT TRIỂN CLC TT23

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/23152/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-nganh-kinh-te-
thong-tu-23-ap-dung-cho-sinh-vien-tuyen-sinh-tu-khoa-qh2019e.htm

KINH TẾ CLC TT23

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/24894/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-nganh-kinh-
te-quoc-te-thong-tu-23-ap-dung-cho-sinh-vien-tuyen-sinh-tu-khoa-qh2019e.htm

KINH TẾ QUỐC TẾ CLC TT23

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/24892/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-nganh-tai-
chinh--ngan-hang-thong-tu-23-ap-dung-cho-sinh-vien-tuyen-sinh-tu-khoa-qh2019e.htm

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CLC TT23 

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/24893/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-trinh-do-dai-hoc-nganh-ke-toan-
thong-tu-23-ap-dung-cho-sinh-vien-tuyen-sinh-tu-khoa-qh2019e.htm

KẾ TOÁN CLC TT23 



Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Cách thức sử dụng cổng thông tin 

Hình thức nghiên cứu

Mỗi năm học, UEB xây dựng lịch trình đào tạo trong đó quy định cụ thể các mốc thời gian quan trọng trong năm học: thời gian bắt đầu và kết thúc học 
kỳ, thi hết học phần, thực hiện khóa luận tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp… Lịch trình đào tạo có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế và các 
điều kiện khách quan (thiên tai, dịch bệnh…). Mời bạn tìm hiểu chi tiết lịch trình đào tạo tại:

           http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ltdt/26126/lich-trinh-dao-tao-nam-hoc-20202021.htm 

UEB đào tạo theo hình thức tín chỉ từ năm 2006, do đó UEBers cần chủ động đăng ký học trên cổng thông tin đào tạo đại học. 
Đối với sinh viên chất lượng cao, đầu mỗi học kỳ, UEB sẽ đăng ký học cho tất cả các sinh viên theo kế hoạch đào tạo của Trường. Trường sẽ mở cổng 
thông tin đào tạo 3 lần cho sinh viên vào kiểm tra các học phần đăng ký trong học kỳ. Sinh viên căn cứ vào kế hoạch học tập của cá nhân có thể đăng 
ký thêm hoặc xóa bớt các học phần mà Trường đã đăng ký. Mời bạn tìm hiểu chi tiết cách sử dụng cổng thông tin ĐHQGHN tại:

          http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/camnang/23901/huong-dan-su-dung-cong-thong-tin-%C4%91hqghn.htm 

Với định hướng đại học nghiên cứu, UEB là môi trường lý tưởng nuôi dưỡng và thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học của UEBers. Hoạt động nghiên cứu 
giúp UEBers làm sáng tỏ vấn đề khoa học cụ thể, từ đó có cơ sở lý luận để hình thành nên các đề án, dự án, ý tưởng để khởi nghiệp, đầu tư hoặc kinh doanh 
đem lại hiệu quả cao nhất. Hàng năm UEB thường tổ chức các phong trào nghiên cứu khoa học thu hút sự quan tâm của đông đảo UEBers, là cơ hội để các 
bạn bổ sung tri thức và xây dựng khả năng nghiên cứu độc lập.

Năm 2019, UEB đã ban hành Quy định số 984/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2019 về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Nhà trường, đặc biệt đối với sinh 
viên theo học chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT- BGDĐT. Theo đó, UEBer có thể tham gia các hình thức nghiên cứu sau:

Tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh viên hàng năm do UEB tổ chức
Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp cùng với các giảng viên hoặc các nhà khoa học trong nước và nước ngoài
Tham gia seminar/hội nghị/hội thảo các cấp
Tham gia viết bài báo hoặc bài hội thảo có công bố
Tham gia các cuộc thi hướng đến nghiên cứu khoa học và các dự án có tính ứng dụng được trên thực tế ở cấp Trường, cấp ĐHQGHN, cấp Bộ và      
tương đương (ví dụ như cuộc thi Business Challenge...)
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Xác nhận sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Khi UEBers đạt kết quả cao trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, các bạn sẽ được cấp giấy xác nhận sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 
Những thành tích đạt được này sẽ là động lực để các bạn ngày càng tiến xa trên con đường học vấn. 

Quy trình xác nhận gồm các bước sau: 
Minh chứng sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên (đề tài, bài báo, bài thu hoạch hội thảo...) gửi lên cấp Khoa/Viện
Giảng viên hướng dẫn/chủ nhiệm đề tài và các Khoa/Viện chịu trách nhiệm xác nhận và đảm bảo tính khoa học
Lãnh đạo Khoa/Viện phụ trách xác nhận danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm
Danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm được gửi về Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển vào tháng 6 hàng năm

Hỗ trợ: 1 triệu đồng/công trình đạt yêu cầu tham dự Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa 
Các công trình đạt giải được khen thưởng theo quy định của Nhà trường
Được chuyển điểm cho môn tự chọn (đối với sinh viên năm 3 trở xuống) và chuyển điểm niên luận (đối với sinh viên năm 4)
Được cộng điểm thưởng vào điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc sau đại 
học và các quyền lợi khác
Được xem xét gửi đi tham dự các giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN, cấp Bộ, Hội nghị Kinh tế Trẻ, Diễn đàn Sinh viên Quốc 
tế, Diễn đàn Sinh viên Châu Á (GPAC)...

Ngoài việc góp phần gia tăng kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu cũng như tăng cường các kỹ năng bổ trợ cần thiết cho công việc và cuộc sống, UEBers 
còn nhận được những lợi ích cụ thể sau: 

Đây là lịch trình tổ chức nghiên cứu khoa học dành cho UEBers trong năm học 2020-2021, các bạn hãy nắm vững để có định hướng cũng như kế hoạch 
tham gia một cách chủ động, hiệu quả.

Lợi ích khi tham gia nghiên cứu khoa học

Lịch trình tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên

Tháng 9 đến tháng 10/2020
Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động 
nghiên cứu khoa học sinh viên tới giảng viên và 
sinh viên

Tổ chức hội nghị phát động nghiên cứu khoa học sinh 
viên tại cấp Khoa/Viện

Tháng 10 đến tháng 12/2020 Tháng 1/2021 đến tháng 1/4/2021
Tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp 
Trường và gửi công trình tham gia nghiên cứu khoa 
học sinh viên cấp ĐHQGHN và các giải thưởng khác
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UEB có quy định rõ ràng về giải thưởng dành cho nghiên cứu khoa học của sinh viên. Cùng với Giấy khen của Hiệu trưởng (hoặc Bằng khen của Giám 
đốc ĐHQGHN, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), sinh viên được tặng thưởng với giá trị bằng tiền theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
Sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường trở lên sẽ được cộng điểm thưởng vào điểm trung bình chung học tập năm học và toàn 
khóa học để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng theo Quy chế đào tạo hiện hành của 
ĐHQGHN, cụ thể như sau: 

Chính sách ưu tiên và khen thưởng

Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

Nếu sinh viên có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và các thành tích nghiên cứu khoa học khác được tính thưởng thì chỉ được 
cộng điểm thưởng một lần ở mức thưởng cao nhất.

Trong học kỳ hoặc năm học, nếu sinh viên đạt nhiều giải nghiên cứu khoa học ở các cấp thì được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất. 
Sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học sẽ được ưu tiên xét chọn chuyển tiếp vào học cao học của Trường.

Trong suốt khóa học, nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất vào điểm 
trung bình chung học tập của toàn khóa học.

Nếu công trình do nhiều sinh viên cùng tham gia (mỗi công trình không quá 3 sinh viên) thì điểm thưởng được chia đều cho số người cùng tham gia. 
Sinh viên sẽ được chuyển điểm nghiên cứu khoa học thay cho điểm môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên sâu hoặc điểm niên luận nếu hướng 
nghiên cứu của đề tài có liên quan đến nội dung môn học. 

ĐẠT GIẢI THƯỞNG CẤP ĐHQG ĐẠT GIẢI THƯỞNG CẤP TRƯỜNG ĐỐI VỚI BÀI BÁO KHOA HỌC 

Giải Nhất: 0,2 điểm
Giải Nhì: 0,15 điểm
Giải Ba: 0,10 điểm
Giải Khuyến khích: 0,07 điểm

Giải Nhất: 0,10 điểm
Giải Nhì: 0,07 điểm
Giải Ba: 0,05 điểm

Đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập 
công trình hội nghị khoa học (có phản biện):

Cấp Quốc tế: 0,2 điểm
Cấp Quốc gia: 0,15 điểm
Cấp Cơ sở: 0,1 điểm

1 2 3
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The University of 
Northampton
The University 
of Lincoln, .............

Với chiến lược quốc tế hóa giáo dục, UEB đã thiết lập được quan hệ hợp tác với hơn 80 trường đại học, viện nghiên cứu thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ 
về trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Trong những năm gần đây, UEBers liên tục có cơ hội giao lưu cùng bạn bè và các học giả 
quốc tế thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyển tiếp, chương trình liên kết, các hội thảo, hội nghị quốc tế, trao đổi tín chỉ, giao lưu thể thao - 
văn hóa... UEB kỳ vọng thông qua các hoạt động này sẽ giúp các bạn sinh viên có môi trường trải nghiệm học tập cũng như hợp tác, trao đổi mang tính toàn 
cầu nhằm bắt nhịp với xu thế và những thách thức mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
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PHẦN III

UEB HỘI NHẬP QUỐC TẾ 



UEBers từ năm thứ 2 có thể tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ với thời gian trao đổi từ 1-2 học kỳ. Khi tham gia các chương trình này, UEBers có cơ 
hội miễn học phí, nhận học bổng của chương trình; sau khi hoàn thành khóa học, UEBers được xem xét công nhận tín chỉ và chuyển điểm về Trường.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP LẤY BẰNG NƯỚC NGOÀI

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TÍN CHỈ VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI 

UEBers từ năm thứ 3 có cơ hội chuyển tiếp sang một trong các trường đối tác của Trường để hoàn thành bằng cử nhân và lấy bằng đại học quốc tế (do trường 
tiếp nhận cấp).

Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân đại học Middlesex (MDX), Anh Quốc
Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân Đại học Bang Portland, Hoa Kỳ
Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân và thạc sĩ Đại học O.P. Jindal Global, Ấn Độ
Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân Đại học Essex, Anh Quốc 
Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân Đại học Troy, Hoa Kỳ 
Các chương trình khác sẽ ký và triển khai từ năm 2021 gồm: Đại học Huddersfield (3+1) Đại học Exeter (2+2, 3+1) – Anh Quốc

Đại học Oita, Nhật Bản
Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản
Đại học Quốc tế Akita, Nhật Bản
Đại học Waseda, Nhật Bản
Đại học Saga, Nhật Bản
Trường KD&QT Hiroshima, Nhật Bản
Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc
Đại học Yonsei, Hàn Quốc
Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan
Đại học KHCN Quốc gia Đài Loan
Đại học Jindal Global, Ấn Độ

Đại học Ostbayerische Technische 
Hochschule Regensburg (OTH), Đức
Đại học Regensburg, Đức
Đại học Nam Đan Mạch, Đan Mạch
Đại học Rennes 1, Pháp
Trường Kinh doanh IPAG, Pháp
Đại học Aix-Marseille, Pháp
Đại học Masaryk (MUNI), Cộng hòa Séc
Đại học Salento, Ý
Đại học Kinh tế Warsaw SGH, Ba Lan
Đại học Kinh tế Krakow, Ba Lan
Đại học Quản lý Varna, Bun-ga-ri

Đại học Fanshawe, Canada

Châu Á Châu Âu Châu Mỹ
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*Ghi chú: Danh sách các trường đối 
tác thường xuyên được UEB cập 
nhật theo từng năm trên website 
của Trường.



CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI, GIAO LƯU KHÁC

*Ghi chú: Đối với các chương trình trao đổi, giao lưu trên, UEBers đăng ký tham gia và chuẩn bị hồ sơ theo thông báo cụ thể của Trường.

Chương trình giao lưu nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Malaysia
Tuần lễ giao lưu văn hóa thể thao các trường đại học khu vực Nam Á và Đông Nam Á
Diễn đàn Sinh viên Quốc tế
Diễn đàn Sinh viên Châu Á
Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN và cuộc họp mạng lưới AUN về công tác sinh viên
Chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay
Chương trình giao lưu tại Nhật Bản do tổ chức Shinnyoen tài trợ
Chương trình UMAP-COIL Joint Honors Program
Diễn đàn Giáo dục AUN, ASEAN+3 
Cuộc thi Hùng biện sinh viên

UEBers (bao gồm cả sinh viên chương trình liên kết quốc tế với Đại học Troy) từ năm 1 có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, học tập và trải 
nghiệm tại nước ngoài. Đa số các chương trình được tài trợ một phần bởi các trường đại học đối tác.

CẨM NANG SINH VIÊN
2020-2021

18



PHẦN IV

UEB ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ 

Với mục tiêu giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mọi hoạt 
động của UEB luôn hướng tới việc tạo môi trường và những điều kiện thuận 
lợi nhất để giúp đỡ, hỗ trợ UEBers. Phần này sẽ cung cấp thông tin về các chế 
độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của UEBers. 
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UEBers theo học bất kỳ ngành học nào đều phải trả học phí (trừ sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm theo quy định hiện hành của Nhà nước) (trích Điều 8, 
Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN). 

Sau đây, cẩm nang sẽ giải đáp những thắc mắc cơ bản liên quan đến học phí mà UEBers thường quan tâm. 

UEB thực hiện hai hình thức thu học phí, gồm thu học phí theo niên chế và thu học phí theo tín chỉ:

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

UEB có các hình thức thu học phí nào?

UEBers học cùng lúc hai chương trình đào tạo thì phải đóng học phí thế nào?

Học phí phải nộp = Số tín chỉ đăng ký học x Định mức học phí tín chỉ của từng loại hình đào tạo theo thông báo của Trường trước mỗi học kỳ

Khi UEBers học cùng lúc hai chương trình đào tạo, học phí chương trình đào tạo thứ hai 
phải nộp trên cơ sở số tín chỉ đăng ký học của chương trình thứ hai theo từng kỳ (theo 
Điểm 1, Điều 24, Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN).

Thu theo niên chế: Sinh viên nộp học phí 
theo kỳ học (mỗi năm được tính 02 kỳ 
học chính). Học phí phải nộp được UEB 
thông báo trước mỗi học kỳ.

0201
Thu theo tín chỉ (đối với sinh viên học lại, học cải thiện, học ngoài ngành, 
ngoài thời gian đào tạo chuẩn, ngoài số tín chỉ chuẩn của chương trình, 
bằng thứ hai): Sinh viên nộp học phí theo tổng số tín chỉ đã đăng ký học 
của từng kỳ học. 
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Kết quả đăng ký học phần chỉ được chấp nhận sau khi sinh viên hoàn thành nộp học phí trong thời gian quy định (trích Khoản 7, Điều 8, Quy định một 
số nội dung về đào tạo đại học tại Trường ĐHKT – ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT).

Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (thực hiện theo Điểm 1, Điều 35, Quy chế đào tạo đại học của 
ĐHQGHN).

Học phí các chương trình đào tạo chuẩn: Căn cứ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 
năm học 2020-2021”. 

Học phí các chương trình đào tạo theo đề án được xác định trên cơ sở tính toán chi phí đáp ứng các yêu cầu đào tạo, được thông báo cho người 
học trước mỗi kỳ tuyển sinh và áp dụng thống nhất cho toàn khóa học.

Miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách:

Miễn, giảm học phí đối với học phần được miễn học (Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất): 

UEBers không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng quy định?

UEBers được miễn, giảm học phí trong trường hợp nào?

Mức học phí được xác định như thế nào?

Học phí 
được miễn

Mức học phí 
theo tín chỉ 
môn chung

Số tín chỉ 
được miễn

Tỷ lệ được để lại cho 
đơn vị theo quy định 
của ĐHQGHN (%)

Tỷ lệ học phí phân bổ 
cho giảng dạy theo 
quy định của ĐHQGHN

= x x x
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Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021”. 
Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí chỉ được miễn/giảm học phí đối với ngành học thứ nhất và các học phần học lần đầu, trong 
thời gian đào tạo chuẩn.
Mức học phí được miễn/giảm thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019.
Mức miễn học phí tương ứng với kinh phí giảng dạy đối với các học phần của sinh viên đủ điều kiện miễn học theo quy định của Quy chế đào 
tạo đại học, với tỷ lệ như sau:



Trong đó: 

Học phí được thu qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình theo hình thức ủy nhiệm thu (Ngân hàng BIDV sẽ tự 
động chuyển tiền từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản Trường).

Yêu cầu bắt buộc để thực hiện nộp học phí tự động qua Ngân hàng:

Sinh viên có tài khoản cá nhân mở tại BIDV.
Đăng ký nộp học phí tự động qua Ngân hàng (đăng ký trực tiếp với BIDV Mỹ Đình hoặc các phòng giao dịch của BIDV Mỹ Đình). Sinh viên đã có 
tài khoản mở tại BIDV vẫn phải đăng ký thu học phí tự động tại BIDV Mỹ Đình.
Thông báo số tài khoản đăng ký nộp học phí tự động qua BIDV về Trường để thu nộp học phí (đối với sinh viên đăng ký sau). Số tài khoản gửi về 
Trường qua: Phòng Kế hoạch Tài chính, Nhà E4, 144 Xuân Thủy.
Sinh viên phải đảm bảo đủ số dư tiền trên tài khoản BIDV đăng ký nộp học phí tại thời điểm thu (tối thiểu phải có đủ số tiền để nộp học phí và tiền 
duy trì tài khoản ~ mức học phí phải nộp + 100.000đ).

UEBers nộp học phí vào thời điểm nào?

UEBers có thể nộp học phí bằng cách nào?

 

Năm học
2020 - 2021

Năm học
2020 - 2021

HỌC KỲ 
I

Từ 15/10/2020 đến 20/10/2020 Từ 15/03/2020 đến 20/03/2021

HỌC KỲ 
II

Thời gian nộp học phí cụ thể được thông báo 
trước mỗi kỳ học. Khoảng thời gian dự kiến thu 
học phí của năm học 2020-2021 như sau:
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Mức học phí theo tín chỉ môn chung được UEB quy định mỗi đầu năm học.
Mức học phí miễn giảm cho các học phần được miễn học áp dụng cho năm học 2020-2021 cho 01 tín chỉ là 115.000 đồng (Một trăm mười lăm ngàn đồng).
Đối với các học phần Tiếng Anh: Miễn học phí đối với sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ vào học kỳ tiếp theo tính từ thời điểm sinh viên nộp 
chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định và được Phòng Đào tạo công nhận đủ điều kiện.
Đối với các học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất: Miễn một lần vào đầu khóa học cho sinh viên thuộc đối tượng được miễn 
theo quy định tại Quy chế đào tạo đại học.



UEBers cần tiến hành các bước nộp học phí thế nào? 

Trách nhiệm, nghĩa vụ nộp học phí của UEBers như thế nào?

UEB gửi thông báo số tiền học phí sinh viên phải nộp qua website Nhà trường, trên cơ sở đó sinh viên đối chiếu:

Chuẩn bị học phí

 Nhận hóa đơn

Nếu có thông tin nào chưa đúng, sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài chính (email: khtc_kt@vnu.edu.vn) để hoàn thiện trong 
thời gian đối chiếu.

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản của mình (mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động). Kiểm tra số dư trên tài khoản phải đảm bảo 
đủ số dư duy trì tài khoản và số tiền phải nộp học phí tại thời điểm thu. Ngân hàng sẽ không thu được học phí nếu số dư tài khoản của 
sinh viên thấp hơn số học phí phải nộp + 100.000đ (100.000đ là số tiền ở tài khoản của sinh viên đảm bảo số dư tối thiểu để Ngân 
hàng thu nộp học phí).

Sinh viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp học phí theo quy định của Trường. 

Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc không/ chưa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp học phí theo quy định làm ảnh hưởng đến xét điều kiện thi học kỳ, 
và các quyền lợi (nếu có) của mình.

Thời gian: Sinh viên nhận hóa đơn thu học phí qua ngân hàng (nếu cần) sau khi có thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài chính.
Địa điểm: Phòng 406, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bước 1

Bước 2

Bước 3
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Mã sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp học
Đối tượng miễn, giảm
Tổng số học phần (tín chỉ) đăng ký (đối với sinh viên học lại, học cải thiện, học ngoài ngành, học ngành thứ hai)
Tổng số tiền học phí phải nộp

Hết thời hạn thu, kết quả sinh viên nộp học phí sẽ được chuyển cho Phòng Đào tạo để xét điều kiện thi hết môn.
Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài 
khoản thu học phí của Trường.



UEBers có thể phản hồi thông tin về học phí qua các kênh nào?

Các điểm giao dịch của BIDV Mỹ Đình hỗ trợ UEBers nộp học phí qua ngân hàng

Phản hồi qua bộ phận tiếp nhận 01 cửa của Phòng Chính trị 
và Công tác Sinh viên.
Phản hồi qua Phòng Đào tạo (đăng ký môn học).
Phản hồi trực tiếp qua Phòng Kế hoạch - Tài chính:
 Cách 1: Phản hồi qua mail: khtc_kt@vnu.edu.vn
 Cách 2: Phản hồi trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính:

Địa điểm: Phòng 405, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3754.7506 máy lẻ 404
Thời gian tiếp nhận:

Trong đợt thu (theo thông báo đến trước khi quyết toán): 
giờ hành chính các ngày làm việc.
Ngoài đợt thu: Từ 8h30 đến 11h00 sáng thứ 3 
                         Từ 14h00 đến 16h30 chiều thứ 5 hàng tuần

ĐIỂM GIAO DỊCH

Trụ sở chi nhánh -Phòng Giao dịch khách hàng 
cá nhân

Phòng Giao dịch Nguyễn Cơ Thạch

Phòng Giao dịch Nguyễn Phong Sắc

Phòng Giao dịch Gardenia

Phòng Giao dịch Lạc Long Quân

Phòng Giao dịch Dương Đình Nghệ

ĐỊA CHỈ

Tầng 1, 2, 3 Tháp B THVP, TTTM và CCCC, 
Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tòa nhà C2, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô 
thị Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà D5C – Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

SO01 Toà nhà A2 Vinhomes Gardenia, Hàm 
Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

288 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Tầng 1, Tòa nhà HH2 Contrexim – đường 
Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI

(024) 39926302

(024) 62874318

 (024)62690635

(024) 37765477

(024) 37537046
(024) 37591981

(024) 32262724

MÁY LẺ

626; 627; 
656; 632

869

860

865

Đơn vị hỗ 
trợ chính

852

TT

1

2

3

4

5

6

CẨM NANG SINH VIÊN
2020-2021

24



       Trong quá trình học tập, UEB có các khoản thanh toán cho sinh viên gồm: 
              Học phí được rút/hoàn lại:

UEBers có thể được nhận các khoản thanh toán nào?

Hình thức nhận thanh toán như thế nào?

UEBers được nhận trợ cấp xã hội trong những trường hợp nào?

Áp dụng đối với các học phần học lại, học cải thiện, học ngoài ngành của  sinh viên: Sinh viên được rút/hoàn lại học phí trong trường hợp: 
(1) Sinh viên đã nộp học phí nhưng do hủy học phần (học phần không đủ số lượng đăng ký để mở lớp); (2) Sinh viên chưa đạt môn tiên quyết 
và đã nộp học phí học phần trước khi Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên chưa đạt học phần tiên quyết.

Sinh viên năm nhất thuộc đối tượng chính sách được hoàn lại học phí: Sinh viên năm đầu tiên nhập học, đã nộp học phí sau đó hoàn thiện hồ 
sơ miễn/giảm và có quyết định được miễn/giảm sau khi sinh viên nộp học phí.

Đối với các học phần học lại, học cải thiện, học ngoài ngành, ngoài thời gian đào tạo chuẩn của sinh viên thì việc rút học phí do bớt học phần chỉ 
được chấp nhận trong 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính, 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ thì người học mới được trả lại học phí. Ngoài thời hạn trên, 
học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, nếu sinh viên không học sẽ phải nhận điểm F và không được trả lại học phí (trích Điểm 2, 
Điều 21, Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN).

Học bổng
Tiền trợ cấp, hỗ trợ, tài trợ
Tiền khen thưởng... 

Tất cả các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên đã đăng ký nộp học phí.

TT                                     Đối tượng                                                                                                  Hồ sơ cần phải nộp
Mức trợ cấp

/tháng

Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở 
lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế – xã 
hội khó khăn (tính đến thời điểm nhập học).

Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi 
nương tựa. 

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu) - Giấy khai sinh (công chứng)
- Giấy xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã   

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu)
- Giấy khai sinh (công chứng)
- Sổ hộ khẩu thường trú (công chứng)

140.000đ

100.000đ

1

2
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trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú (công chứng)



Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định 
số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, 
khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được hội 
đồng y khoa có thẩm quyền xác định (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa 
áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 34/TT-LB ngày 29/12/1993 
của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế). Sinh viên 
thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa và xác nhận 
của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập 

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu)
- Biên bản giám định của Hội đồng y khoa có thẩm   
  quyền (công chứng)
- Xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh                      

- Đơn xin trợ cấp xã hội (theo mẫu)
- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo   

100.000đ

100.000đ

3

4

UEbers được hỗ trợ chi phí học tập trong trường hợp nào?

Lưu ý: Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp.

TT                                        Đối tượng                                                                                                      Hồ sơ cần phải nộpMức trợ cấp
/tháng

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận 
nghèo (Không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các đối 
tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào 
tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi 
hoàn thành chương trình dự bị đại học)

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu)
- Giấy khai sinh (công chứng)
- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận   

Bằng 60% mức 
lương tối 
thiểu chung1
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

tế khó khăn

do UBND xã cấp hoặc xác nhận

nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận 
(công chứng).



UEbers được miễn, giảm học phí trong trường hợp nào?

TT                                        Đối tượng                                                                                                      Hồ sơ cần phải nộpMức miễn 
giảm

1

2

3

4

5

6

7

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh; người hưởng chính sách 
như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (nếu có).
Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (nếu có); 
con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước 
tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động trong thời kỳ 
kháng chiến; con của liệt sỹ, con của thương binh, con của người hưởng 
chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh 
tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. 
(Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hù, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, 
Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRaau, Ơ Đu) 

Sinh viên người dân tộc thiểu số (không phải là người dân tộc thiểu số rất 
ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 
lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu)
Giấy xác nhận của Phòng Lao động Thương binh Xã hội hoặc cơ 
quan quản lý người có công (công chứng)

Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu)
Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về 
việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện (công chứng)
Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp 
hoặc xác nhận (công chứng)

Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu) - Giấy khai sinh (công chứng)
Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UNND cấp xã 
cấp hoặc xác nhận (công chứng)
Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu) - Bản sao giấy khai sinh
Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc xác nhận của địa phương

Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu)
Giấy khai sinh (công chứng)
Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú (công chứng)

Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu) - Giấy khai sinh (công chứng)
Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú (công chứng)
Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu) - Giấy khai sinh (công chứng)
Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động 
hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tổ 
chức Bảo hiểm Xã hội cấp do tai nạn lao động (công chứng).

Lưu ý: Đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức miễn giảm học phí thực hiện theo Nghị định 
86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ.
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Học bổng khuyến khích học tập có giá trị lớn: Từ 4.250.000 đồng đến 17.000.000 đồng cho 01 kỳ. 
Học bổng khuyến khích học tập xét điểm học tập và điểm rèn luyện của kỳ trước đó, xét điểm từ trên xuống đến hết quỹ học bổng (trích 8% học 
phí của từng lớp). Điểm học tập và điểm rèn luyện xét từ 2,5/4 và 70/100. Điểm các môn học phần B+ trở lên, không thi lại, không bị kỷ luật. 
Học bổng khuyến khích học tập có giá trị khá cao, trao thường xuyên hàng kỳ. Do đó, sinh viên nên quan tâm để nhận được hỗ trợ về kinh phí học 
tập, đặc biệt với những bạn có điều kiện kinh tế khó khăn.
(Chi tiết theo Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN, ban hành kèm theo Quyết định số 5249/QĐ-CTHSSV ngày 27/12/2014 của 
Giám đốc ĐHQGHN)

UEBers được nhận học bổng khuyến khích học tập như thế nào?

UEBers có cơ hội nhận các chương trình học bổng tài trợ nào?

Mỗi năm, UEB có khoảng 20-30 chương trình học bổng được các doanh nghiệp, tập đoàn tài trợ cho sinh viên với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. 
UEBers đạt được những thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ có nhiều cơ hội được nhận 
học bổng từ các tổ chức tài trợ, các đối tác của ĐHQGHN và UEB, điển hình như:

TÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Học bổng Kumho Asiana

Học bổng Lotte, Hàn Quốc

Học bổng Posco, Hàn Quốc

Học bổng ADF, Hàn Quốc

Học bổng Pony Chung, Hàn Quốc

Học bổng Toshiba, Nhật Bản

Học bổng Yamada, Nhật Bản

Học bổng Shinnyo, Nhật Bản

Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản 

Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản

Chương trình học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản 

Học bổng Tài năng Thakral – In Sewa Foundation

Học bổng Vingroup

Học bổng Annex

Học bổng Vừ A Dính

Học bổng Thắp sáng niềm tin

Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Học bổng FLC

Học bổng IMG

Học bổng Ecopark

Học bổng K-T – ĐHQGHN

Học bổng K36 cựu sinh viên – Trường Đại học Kinh tế
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UEBers vay vốn học tập như thế nào?

UEBers cần đăng ký các loại bảo hiểm gì?

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo 
nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 
Nam, gồm:
Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc 
mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình, thuộc một trong 
các đối tượng:
- Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của pháp luật
- Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% 
mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo nêu trên.
Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, 
bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học sinh, sinh 
viên học tại các trường có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp 
tại địa phương nơi cho vay, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại đối 
tượng được vay vốn.
Học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc 
giấy xác nhận của nhà trường.
Đối với học sinh, sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của 
nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành 
chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu."
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực 
hiện tín dụng đối với học sinh, sinh viên. UEBers cần xác nhận mẫu 
đơn và nộp về Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mời bạn tham khảo mẫu 
đơn tại link:

http://ueb.edu.vn/Sub/13/newscategory/1483/bieumauctsv.htm 

Bảo hiểm thân thể là bảo hiểm thương tật thân thể do tác động từ bên ngoài gây thương tích hoặc tử vong. Đây là bảo hiểm tự nguyện nhưng 
UEB khuyến khích sinh viên mua để bảo vệ bản thân.

Bảo hiểm y tế bắt buộc (BHYT) hay bảo hiểm sức khỏe là hình thức bảo hiểm trong đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay 
một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh. BHYT sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc chăm sóc 
sức khỏe, khám và chữa bệnh ngoại trú, nằm viện điều trị và phẫu thuật, trợ cấp tử vong. 
Sinh viên đăng ký mua BHYT qua Văn phòng Khoa/Viện, đây là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho bạn. 
UEB đăng ký mua BHYT cho sinh viên năm nhất từ ngày 1/11/2020 đến ngày 31/12/2021 (thông báo cụ thể sẽ được đưa ra khi có đợt 
mua BHYT).

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC VAY VỐN
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UEBers cần liên hệ với đơn vị nào trong trường để xác nhận các loại giấy tờ?

Để xác nhận các loại giấy tờ, hồ sơ người học như xác nhận sinh viên, xác nhận chế 
độ chính sách, cấp giấy giới thiệu, xác nhận vay vốn ngân hàng, giấy tờ xin học 
bổng, xác nhận điểm rèn luyện, sửa đổi thông tin cá nhân, làm lại thẻ sinh viên và 
trả hồ sơ ra trường..., UEBers đến Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P.502)

Để xin đóng dấu các loại giấy tờ, hồ sơ người học, UEBers đến Phòng Hành chính 
Tổng hợp (P.402)

Để đăng ký sử dụng phòng học, giảng đường, UEBers đến Phòng Hành chính
Tổng hợp (P.402)

Để nhận hỗ trợ về nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển dành cho sinh viên, 
UEBers đến Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển (P.501)

Để phản ánh trực tiếp mọi thắc mắc, kiến nghị về công tác hành chính, đào tạo và quản lý 
sinh viên (trong trường hợp các đơn vị không giải quyết được yêu cầu của sinh viên), UEBers 
liên hệ Tổ 24/7. Đây là tổ làm việc thường trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, bất kỳ 
UEBers nào – dù không phải là cán bộ lớp – đều có thể gửi thông tin cần giải đáp đến tổ thông 
qua email, hòm thư góp ý, điện thoại hotline hoặc trực tiếp gặp gỡ phản ánh (Phòng Tuyển sinh).

Lê Thị Kim Chi
(84-24) 37547506-272      
chiltk@vnu.edu.vn

Vũ Thị Tân
(84-24) 37547506-313         
tanvt@vnu.edu.vn.

Trần Văn Trọng
(84-24) 37547506-401          
trongtv@vnu.edu.vn

Mai Thị Thanh Mai
(84-24) 37547506-746       
maimtt@vnu.edu.vn

Hà Thị Minh Thu 
(84-24) 37547506-746          
htmthu@vnu.edu.vn 

Nguyễn Thị Thư
0915115848
 hotronguoihoc.ueb@vnu.edu.vn
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Liên hệ về bằng và bảng điểm tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Liên hệ xin chuyển điểm tương đương, nộp chứng chỉ tiếng Anh

Liên hệ xin bổ sung/hủy đăng ký học

Liên hệ xin bảng điểm quá trình học tập

Liên hệ xét tốt nghiệp, chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo 

Liên hệ xin bảo lưu, thôi học

Đinh Thị Thúy Hòa
(84.24) 37547506-305  
hoa_dtt@vnu.edu.vn 

Lê Thị Dung
(84.24) 37547506-504     
dungle.ueb@vnu.edu.vn 

Đoàn Thị Thùy Trang
(84.24) 37547506-554         
trangdt.ueb@vnu.edu.vn

Đặng Thị Trang 
(84.24) 37547506-325       
dangtrang@vnu.edu.vn 

Phan Thu Nga
(84.24) 37547506-504        
thunga.phan@vnu.edu.vn

Nguyễn Vân Anh
(84.24) 37547506-514
anhnv@vnu.edu.vn 
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Để giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo, UEBers đến Phòng Đạo tạo (Phòng 401), cụ thể:



Thư viện

Trưng cầu ý kiến UEBers về hoạt động giảng dạy

UEB luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả của hoạt động giảng dạy. Đó vừa là động lực cho mọi hành động vừa là mục tiêu phấn đấu của toàn thể giảng 
viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường. Hàng năm, UEB thực hiện trưng cầu ý kiến của sinh viên để đánh giá về 
hai khía cạnh: (i) Hoạt động đào tạo (bao gồm hoạt động giảng dạy trên lớp của giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng của học phần) và (ii) Chương 
trình đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ đào tạo (bao gồm nội dung chương trình đào tạo, tổ chức và quản lý đào tạo, đội ngũ giảng viên và hỗ trợ đào tạo)…

UEBers được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến (căn cứ theo từng mục đích sử dụng thông tin) trên tinh thần tự nguyện và vì hoạt động chung, hướng tới 
đổi mới công tác quản lý và thực hiện đào tạo theo cách người học được trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Trường.

UEBers truy cập hệ thống khảo sát trực tuyến – Survey Online theo địa chỉ http://survey.ueb.edu.vn để thực hiện điền phiếu thông tin đánh giá trong danh 
mục theo hướng dẫn.  

UEBers được thừa hưởng những ưu thế của Trung tâm 
Thông tin – Thư viện thuộc ĐHQGHN (VNU-LIC). LIC 
được đánh giá là thư viện đứng đầu cả nước và đứng 
thứ 174 trên tổng số thư viện của hơn 3.000 trường đại 
học trên thế giới về kho dữ liệu nội sinh. Để hỗ trợ tốt 
hơn cho bạn đọc, từ ngày 01/7/2019, LIC đã triển khai 
Bookworm – ứng dụng đọc sách điện tử được cài đặt 
trên các thiết bị di động giúp bạn đọc khai thác và sử 
dụng hiệu quả hơn nguồn tài liệu hiện có của thư viện. 

Trong số các trường thuộc ĐHQGHN, UEB là đơn vị tiên 
phong trong việc số hóa tài liệu, 100% học liệu của Trường 
đã được số hóa và cập nhật tại kho dữ liệu số của LIC.

UEBers có thể tìm hiểu chi tiết hướng dẫn tra cứu tài liệu 
học tập tại link: 
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http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/camnang/23900/
huong-dan-tra-cuu-tai-lieu-hoc-tap.htm



Cơ hội việc làm – bệ phóng nghề nghiệp dành cho UEBers

Với hệ thống các đối tác chiến lược trong nước gồm hơn 50 tập đoàn kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp và các ngân hàng hàng đầu Việt Nam như: Hiệp hội Doanh 
nghiệp Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Alphanam, Tập đoàn 
Gami, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Vietcombank... cũng như nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung, Lotte..., 
UEB đã thiết lập được cầu nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như tạo cơ hội để UEBers năng động có 
cơ hội tìm kiếm việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong mỗi năm học, UEB tổ chức các tọa đàm giữa doanh nghiệp với sinh viên, giữa doanh nghiệp với nhà trường cũng như các chương trình ngày hội việc 
làm và nhiều hoạt động thăm quan, tiếp cận thực tế để nâng cao tri thức, nhận thức về môi trường làm việc cho UEBers, tạo bệ phóng nghề nghiệp để các bạn 
tiếp tục chinh phục những nấc thang nghề nghiệp cao hơn trong tương lai.

UEBers có thể truy cập các kênh truyền thông việc làm trên Facebook:

Ngày hội việc làm Kinh tế – UEB Job Fair: 3.000+ Follow
CLB Truyền thông MCC – UEB: 6.000+ Follow
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN: 27.000+ Follow
Tuổi trẻ Đại học Kinh tế – ĐHQGHN: 18.000+ Follow
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Cố vấn học tập

Cố vấn học tập có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc, tư vấn, hỗ trợ, định hướng 
cho UEBers trong các vấn đề liên quan đến học tập cũng như các vấn đề 
khác của bản thân, kịp thời đề xuất với Khoa/Viện và Trường về cách xử lý 
các tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo. Cố vấn học tập có trách 
nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp để nắm tình hình, có thể bằng nhiều hình 
thức (gặp trực tiếp, điện thoại, email…).

Cố vấn học tập là người đi đầu định hướng, đi sát theo dõi, 
giúp đỡ UEBers. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, cố 
vấn học tập là người đóng vai trò quan trọng vào sự thành 
công trong học tập và lựa chọn nghề nghiệp của UEBers. Tại 
UEB, cố vấn học tập đều là những giảng viên trẻ, nhiệt huyết, 
có kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt là có tâm với nghề và luôn 
nhiệt tình giúp đỡ UEBers.
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Thực hiện nghĩa vụ đào 
tạo và nghiên cứu khoa 
học: Ý thức và kết quả 
học tập, nghiên cứu
khoa học.

Ý thức chấp hành nội quy, 
quy chế, quy định của 
Đại học Quốc gia Hà Nội 
và Trường Đại học Kinh tế.

Ý thức tham gia các hoạt 
động chính trị – xã hội, 
văn hóa, văn nghệ, thể thao, 
phòng chống các tệ nạn xã hội.

Ý thức công dân, 
quan hệ với cộng đồng.

Ý thức, kết quả tham gia 
công tác của trường, khoa, 
lớp, các đoàn thể, tổ chức 
khác trong trường.

Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100, sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập, xét học bổng tài trợ, xét khen thưởng, danh hiệu và ghi vào 
bảng điểm tốt nghiệp. Vì vậy, UEBers hãy lưu ý: Để giành được nhiều học bổng, để có bảng điểm tốt khi tốt nghiệp, hãy tham gia tích cực các hoạt động của Trường 
ngay từ khi gia nhập mái nhà UEB.

Ghi chú: Xem chi tiết tại Quyết định số 1637/QĐ-CTSV ngày 31/08/2020.

1 2 3 4 5
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Điểm rèn luyện

Quy chế quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 
viên bao gồm: khung điểm và các tiêu chí đánh giá; phân loại 
kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; tổ chức đánh 
giá và sử dụng kết quả đánh giá. Việc xem xét, đánh giá kết 
quả rèn luyện của người học là đánh giá ý thức, thái độ của 
người học theo các mức điểm đạt được trên các mặt:



PHẦN V

UEB KẾT NỐI ĐAM MÊ
Là một phần của UEB, bạn sẽ được kết nối với những đam mê sáng tạo và gắn kết với 
cả một tập thể vững mạnh, đầy nhiệt huyết, sáng tạo và trách nhiệm. Những hoạt 
động đậm chất sinh viên kinh tế được tổ chức chào đón UEBers ngay từ thời điểm 
mới gia nhập mái nhà UEB và trong suốt bốn năm học tập, rèn luyện. Hãy khát vọng 
cống hiến, tìm hiểu và học hỏi những điều mới lạ từ thực tiễn hoạt động nhé, UEBers!

CẨM NANG SINH VIÊN
2020-2021

36



“Hơn cả việc giúp đỡ nhau bước qua những ngày mới 
lên đại học đầy bỡ ngỡ, Buddy System là sợi dây ‘lịch 
sử’ buộc những người anh em UEB lại, tạo nên một 
khối UEB độc nhất.”
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BUDDY SYSTEM 

Nằm trong chương trình chào đón tân sinh viên đầu 
mỗi năm học của UEB, Buddy System là chuỗi hoạt 
động được tổ chức với mục đích giúp đỡ các tân sinh 
viên về mọi mặt của cuộc sống đại học như: vui chơi, 
học tập, đi lại, hoạt động ngoại khóa… theo hình thức 
thân thiện Buddy – Newbie. Các Buddy – sinh viên 
năm 2, 3 hay 4 có nhiệm vụ giải đáp mọi vướng mắc 
cho Newbie – tân sinh viên, giúp newbie nhanh 
chóng hòa nhập với trường học và cuộc sống mới. 
Đây cũng là khoảng thời gian để UEBers gắn kết 
nhiều chiều, xây dựng một tập thể UEB đoàn kết.



NGÀY HỘI CÂU LẠC BỘ

UEB có 17 câu lạc bộ do chính UEBers tổ chức và vận hành, là nơi để bạn được sống trọn vẹn với các “đồng minh” cùng niềm đam mê, sở thích và chí hướng. Nằm 
trong chuỗi sự kiện Chào Tân sinh viên UEB, Ngày hội câu lạc bộ là nơi để UEBers tìm hiểu về các câu lạc bộ trẻ, đầy nhiệt huyết và tài năng của Trường. Tân sinh viên 
sẽ được thăm quan các gian trưng bày, được tư vấn trực tiếp bởi chính chủ tịch các câu lạc bộ, từ đó lựa chọn được câu lạc bộ đúng với năng lực và niềm đam mê 
của mình. 
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ĐÊM NHẠC “CHÀO EM! CHÀO TƯƠNG LAI!”

NGÀY HỘI THỂ THAO ULYMPICS

Đêm nhạc là dấu ấn cuối cùng và là chương trình có quy mô lớn nhất trong chuỗi sự kiện 
chào đón tân sinh viên UEB. Đến với đêm nhạc, bạn sẽ chứng kiến những màn trình diễn 
sôi động, tài năng của đông đảo UEBers và đặc biệt là những tiết mục “ra mắt” độc đáo 
của các tân UEBers – đối tượng chính mà đêm nhạc hướng tới. Chắc chắn, bạn sẽ cực kỳ 
bất ngờ về khả năng thể hiện bản thân đậm chất kinh tế của UEBers và nhất là sự cổ vũ 
nồng nhiệt của khán giản tham dự. 

Được tổ chức chào mừng kỷ niệm ngày 26/3, chương trình Hội 
thao Ulympics mang tới một sân chơi bổ ích để UEBers rèn luyện 
sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết. Ngày hội thu hút sự hưởng 
ứng và tham gia tích cực của các đoàn thể thao đến từ tất cả các 
Khoa/Viện. Các đoàn cùng cạnh tranh sôi nổi ở nhiều môn thể 
thao đa dạng như đá cầu, kéo co, cầu lông, bóng bàn, chạy tiếp 
sức… Trẻ trung, năng động, cuồng nhiệt là những điều phù hợp 
nhất để miêu tả cho không khí mà UEBErs đã tạo nên trong ngày 
hội. Hãy tham dự để cảm nhận và lan tỏa sức trẻ và nhiệt huyết 
của UEBers nhé!
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CÁC CUỘC THI THƯỜNG NIÊN CỦA UEB

Đặc biệt, một chương trình rất hoành tráng về khởi 
nghiệp ghi đậm dấu ấn của UEB là “Business Challeng-
es”. Với sứ mệnh nâng tầm tri thức, khơi dậy đam mê, 
thúc đẩy sự tiến bộ, rèn luyện bản lĩnh của mỗi cá nhân 
và tập thể tham gia nhằm góp phần hình thành thế hệ 
doanh nhân kế tiếp có đủ tầm và tài trong thời đại công 
nghệ số, đây được coi là chương trình hấp dẫn với 
các bạn trẻ cả về cơ hội khởi nghiệp cũng như cơ 
cấu giải thưởng.

Để tăng cường kiến thức chuyên môn, Liên chi đoàn các Khoa/Viện 
trực thuộc UEB tổ chức nhiều chương trình chuyên môn nhằm giúp 
UEBers tích lũy kiến thức, tiếp cận thực tế.

Chương trình “Sinh viên tài chính” 
- Liên chi Đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng

Chương trình “Tỏa sáng cùng FIBE”
Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế

Chương trình “360o Kinh tế phát triển” 
Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế Phát triển

Chương trình “Meeting with PM” 
Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế Chính trị

Chương trình “Login SBA”
Liên chi Đoàn Viện Quản trị Kinh doanh

Chương trình “ETA – Tiếng Anh chuyên ngành” 
Liên chi Đoàn Khoa Kế toán Kiểm toán
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UEB tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện phong phú về nội dung và đa dạng về hình 
thức, từ hoạt động tình nguyện tại chỗ như văn minh thang máy, phát động đi cầu thang 
bộ, thùng rác tri thức, tiết kiệm điện tại giảng đường; cho đến hoạt động tại các địa 
phương như tình nguyện Mùa đông ấm, tình nguyện Mùa hè xanh, hiến máu tình 
nguyện... Hội Sinh viên UEB đã thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện (BHVC) để triển khai 
các hoạt động tình nguyện trên toàn trường. Khi gắn bó với phong trào, UEBers sẽ có cơ 
hội trải nghiệm những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và thấy rằng cuộc 
sống còn nhiều gian nan, khó khăn cần sự sẻ chia của chúng ta. Nhưng đi một ngày 
đàng, học nhiều sàng khôn. UEBers hãy đi để hiểu, để sẻ chia và nhân đôi hạnh phúc 
bạn nhé!

Dạ hội lấy bối cảnh một đêm đẹp lung linh, huyền ảo, các 
nam thanh nữ tú UEBers lộng lẫy, thướt tha trong những 
trang phục nổi bật nhất. Đây là đêm hội với những hồi ức ý 
nghĩa về UEB chúng mình, những kỷ niệm đẹp của thuở sinh 
viên, những ly rượu vang và những lời chúc thành công trên 
chặng đường sắp tới. Chương trình tri ân dành cho các 
anh/chị sinh viên năm cuối, tuy nhiên mọi UEBers đều được 
khuyến khích tham dự buổi dạ hội. 
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DẠ HỘI BLUE MOON PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN 



MINI TOUR DÀNH CHO UEBERS

Chỉ cần rẽ phải ở cổng Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN, UEBers sẽ thấy vô vàn cửa hàng sách thuộc đủ lĩnh vực với giá cả 
phải chăng (40 - 50% giá bán). 
Đi dọc đường Láng với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, UEBers cũng sẽ thấy có rất nhiều cửa hàng sách lớn nhỏ với mức giá 
cực kỳ “sinh viên”. Đây là thiên đường dành cho những người yêu sách.

Khi học tại khu giảng đường 144 Xuân Thủy, UEBers chỉ cần vài bước chân là tới các cửa hàng photo xung quanh khuôn viên 
ĐHQGHN. Nếu muốn photo với mức giá rẻ, bạn chỉ cần đi xa một chút sang khu vực cổng sau Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
hoặc sau cổng sắt Ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Giảng đường Việt Úc có 2 khu gửi xe, UEBers có thể gửi tại Giảng đường hoặc đi qua Giảng đường rẽ phải là đến.
Giảng đường Hồ Tùng Mậu có khu gửi xe tại tầng 1, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của UEBers, tuy nhiên vào những thời điểm thi học kỳ 
thì có phần quá tải.
Giảng đường 144 Xuân Thủy có nhiều khu để xe. Một lưu ý hết sức quan trọng, nếu bạn muốn gửi xe muộn hoặc gửi xe qua đêm 
thì hãy gửi ở Ký túc xá Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN để tránh trường hợp xe bị giữ lại và phạt 20k nhé!

Đối diện cổng chính ĐHQGHN là Trung tâm Thương mại 4 tầng với các chuỗi cửa hàng ăn uống sang chảnh cùng nhiều cửa hàng 
thời trang, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, khu vui chơi, giải trí.

Đây là không gian đầy lãng mạn của bao thế hệ sinh viên ĐHQGHN và UEBers được dành để trao đổi học tập, tổ chức các hoạt 
động tập thể, chụp hình, hay gặp gỡ hẹn hò…

Chợ Xanh là nơi quy tụ mọi xu hướng, phong cách thời trang để UEBers thỏa sức lựa chọn, mà giá cả lại vô cùng “hạt dẻ”. Quần áo, 
giày dép, túi xách, phụ kiện… tất tần tật mọi thứ bạn đều có thể tìm thấy ở nơi đây.

Bảo tàng Dân tộc học nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, đối diện Công viên Nghĩa Đô, không chỉ là nơi học tập ngoại khóa bổ ích 
mà còn là nơi tụ tập, sinh hoạt ngoài trời vô cùng lý thú, đặc biệt là các buổi Team building đối với UEBers.
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THIÊN ĐƯỜNG SÁCH GIÁ RẺ

CỬA HÀNG PHOTO TIỆN LỢI

KHU GỬI XE

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI IPH

KHOA PHÁP MỘNG MƠ

CHỢ XANH – CHỢ SINH VIÊN 

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC


