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THƯ NGỎ 

Chào mừng các em tân sinh viên QH2018 bước vào mái nhà mới, chính thức trở 

thành thành viên trong đại gia đình UEB! Chào mừng tất cả UEBers bắt đầu một năm 

học mới với nhiều khởi sắc, nhiều sự thay đổi và niềm hứng khởi mới! 

Trong năm học mới 2018‐2019, Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) xác định một tầm 

nhìn, một định hướng phát triển mới mang tính cốt lõi và chiến lược, đó là đẩy mạnh 

quốc tế hóa toàn diện, trong đó tập trung vào hoạt động giáo dục ‐ đào tạo. Với tư cách 

là người đứng đầu Nhà trường, thầy tin tưởng đây là con đường tiên quyết cho sự 

thành công cũng như định vị thương hiệu của Trường ĐHKT ở trong nước và khu vực. 

Thầy cũng tin tưởng, với tầm nhìn đó, tất cả các em sinh viên sẽ được thụ hưởng những 

ưu thế vượt trội mà Trường ĐHKT mang lại: Các em được giảng dạy bởi đội ngũ giảng 

viên là các nhà giáo, chuyên gia, doanh nhân được đào tạo tại các quốc gia hàng đầu 

trên thế giới, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Các em được 

được tiếp xúc với nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại, nhiều cách tiếp cận bài giảng 

cũng như xu thế học tập trực tuyến. Các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, 

trao đổi học tập, văn hóa quốc tế đa dạng. Các em có cơ hội học thêm bằng đại học thứ 

hai từ những trường đại học top đầu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). 

Các em được thỏa sức phát triển kỹ năng, vui chơi giải trí, gặp gỡ bạn bè cùng sở thích 

trong vô vàn các câu lạc bộ sinh viên. Điều đặc biệt nữa, các em có cơ hội được tuyển 

dụng ngay trong quá trình học tập thông qua thực tập, thực tế tại các đơn vị đối tác của 

trường. Lựa chọn đúng môi trường đại học chính là bước khởi đầu hoàn hảo trên con 

đường vươn tới thành công. Một lần nữa, thầy chúc mừng tất cả các em vì điều đó!  

Trước thềm năm học mới, Nhà trường sẽ tổ chức tuần lễ Chào tân sinh viên với 

chuỗi các hoạt động bổ ích, thiết thực, hướng đến các em tân sinh viên với sự hỗ trợ của 

các Khoa, Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và từ rất nhiều câu lạc bộ trong 

Trường. Đây là chương trình hứa hẹn được mong đợi nhất mỗi dịp tựu trường. Thầy 

mong các em sẽ hòa mình vào các hoạt động mới đầy hứng thú, tạo nên những phong 

cách UEBers tuyệt vời. Và hơn hết, thầy mong tất cả các em hãy tu luyện bản thân, 

không ngừng học hỏi, cống hiến hết mình để tiếp nối những thành tựu đáng tự hào mà 

Nhà trường đã đạt được. Nhà trường cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các 

em trong mọi hoạt động. 

Vậy, ngay từ bây giờ, để bước vào hành trình mới, để trở thành thuyền trưởng 

trên con thuyền tương lai của mình, các em hãy nắm thật vững những thông tin cập 

nhật trong cuốn Cẩm nang sinh viên 2018-2019. Đây là nguồn tài liệu hữu ích liên 

quan đến những quyền lợi và nghĩa vụ của chính các em trong quá trình học tập, 

nghiên cứu và phát triển bản thân. Thầy chúc các em có được những trải nghiệm 

sống động và trọn vẹn nhất tại UEB, xứng đáng với khẩu hiệu “UEBers: Năng động – 

Sáng tạo – Trách nhiệm”. 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018 

Hiệu trưởng 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê  
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PHẦN I 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

I. MỘT SỐ LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM 

1. Sinh hoạt lớp 

− Thời gian: Ngày 4 hoặc chiều ngày 5/8/2018 

− Địa điểm: Khoa/Viện chủ động lên kế hoạch để thực hiện các nội dung sau. 

− Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa/Viện, cố vấn học tập và chuyên viên các 

Khoa. 

− Nội dung: Các Khoa/Viện tổ chức sinh hoạt lớp để giới thiệu về Khoa/Viện, các 

chương trình đào tạo của Khoa/Viện, giới thiệu phương pháp học tập, quy chế đào tạo 

và cách thức liện hệ với Khoa/Viện, cung cấp cho sinh viên kế hoạch giảng dạy của lớp 

khóa học, thời khóa biểu, thông báo các lịch đầu năm. 

2. Lịch học chính trị đầu năm tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo – ĐHQGHN (có 

kế hoạch cụ thể riêng) 

− Ngày 29‐30/08/2017: Các lớp khóa QH‐2018‐E và QH 2015 

− Ngày 31/8/2018: Các lớp khóa QH‐2016, QH‐2017 (sáng từ 7h30, chiều từ 13h30) 

3. Lịch khai giảng 

− Ngày 05/09/2018 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo ‐ ĐHQGHN 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DÀNH CHO KHÓA QH2018 

1. Chương trình đào tạo chuẩn 

− Ngành Kinh tế 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chuan‐nganh‐kinh‐te 

− Ngành Kinh tế Phát triển 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chuan‐nganh‐kinh‐te‐phat‐trien 

− Ngành Kinh tế Quốc tế 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chuan‐nganh‐kinh‐te‐quoc‐te 

− Ngành Tài chính ‐ Ngân hàng 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/ctdt_chuan/14460/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chuan‐nganh‐

tai‐chinh‐ngan‐hang 

− Quản trị Kinh doanh 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chuan‐nganh‐quan‐tri‐kinh‐

doanh 

− Ngành Kế toán 
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Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chuan‐nganh‐ke‐toan 

2. Chương trình đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí 

đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT 

− Ngành Kinh tế Quốc tế 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chat‐luong‐cao‐trinh‐do‐dai‐hoc‐

nganh‐kinh‐te‐quoc‐te 

− Ngành Quản trị Kinh doanh  

Xem tại: http://ueb.edu.vn/chuong‐trinh‐dao‐tao‐chat‐luong‐cao‐trinh‐do‐dai‐hoc‐

nganh‐quan‐tri‐kinh‐doanh 

− Ngành Tài chính – Ngân hàng 

Xem tại: http://ueb.edu.vn//chuong‐trinh‐dao‐tao‐trinh‐do‐dai‐hoc‐chat‐luong‐cao‐

nganh‐tai‐chinh‐ngan‐hang 

‐ Ngành Kế toán 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/ctdt_CLC/20967/chuong‐trinh‐dao‐

tao‐chat‐luong‐cao‐trinh‐do‐dai‐hoc‐nganh‐ke%CC%81‐toa%CC%81n‐thong‐tu‐23.htm  

III. QUY CHẾ, QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  

‐ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN: Ban hành kèm theo Quyết định số 

5115/QĐ‐ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN. 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/quy‐che‐dao‐tao‐dai‐hoc‐tai‐dhqghn 

‐ Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN ban 

hành theo Quyết định số 5267/QĐ‐ĐHKT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường 

ĐHKT. 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/quy‐dinh‐mot‐so‐noi‐dung‐ve‐dao‐tao‐dai‐hoc‐tai‐

truong‐dai‐hoc‐kinh‐te‐dhqghn 
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IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019 

 

Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

1. 16/7-22/7/2018 
‐ Đăng ký học học kỳ I  

‐ Chuẩn bị hồ sơ học phần 
 Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè 

2.  23/7-29/7/2018   Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè 

3.  30/7-05/8/2018   Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè 

4.  06/8-12/8/2018 

‐ Thông báo các lớp học phần chính 

thức được mở, danh sách sinh viên 

đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định 

‐ Thông báo sinh viên hủy đăng ký do 

không đạt điểm học phần tiên quyết 

‐ Đăng ký lại các lớp học phần (đối 

với lớp học phần bị hủy do số lượng 

sinh viên đăng ký ít hơn số lượng 

sinh viên tối thiểu) 

 Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè 

5.  13/8-19/8/2018   Nghỉ hè Nghỉ hè Nghỉ hè 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

6.  20/8-26/8/2018 

- Nhập học đại học chính quy 

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 

(Chương trình đào tạo bằng thứ hai ‐ 

bằng kép): 23/8‐24/8 

‐ Tổ chức nhập 

học cho khóa 

QH‐2018‐E vào 

ngày 20/8/2018 

   

7.  27/8-02/9/2018 

‐ Bắt đầu Học kỳ I (Khóa QH‐2017‐E, 

QH‐2016‐E, QH‐2015‐E và chương 

trình đào tạo bằng kép): từ ngày 

27/8/2018 

- Học chính trị đầu năm 

‐ Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 

(chương trình đào tạo chuẩn, chất 

lượng cao, chuẩn quốc tế): 27/8‐29/8 

‐ Dự kiến danh sách sinh viên bị xét 

học vụ, sinh viên ra khỏi chương 

trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế 

‐ Học chính trị dự 

kiến từ ngày 29/8 

‐ 30/8/2018 

‐ Hướng dẫn tra 

cứu tài liệu học 

tập cho sinh viên 

QH‐2018‐E dự 

kiến từ ngày 28/8 

‐ 29/8/2018 

‐ Học CM (tuần 

1) 

‐ Học chính trị dự 

kiến ngày 

31/8/2018 

 

 

‐ Học CM (tuần 1) 

‐ Học chính trị dự 

kiến ngày 

31/8/2018 

 

 

‐ Học CM (tuần 1) 

‐ Học chính trị dự 

kiến ngày 31/8/2018 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

8.  03/9-09/9/2018 

- Khai giảng năm học mới: dự kiến 

ngày 05/9/2018 

- Bắt đầu Học kỳ I (Khóa QH‐2018‐E): 

học từ ngày 06/9/2018 

‐ Nghỉ bù ngày lễ 02/9 vào ngày 

03/9/2018 

‐ Xây dựng kế hoạch thực hiện khóa 

luận tốt nghiệp Học kỳ I 

‐ Họp Hội đồng xét học vụ, Hội đồng 

xét sinh viên ra khỏi chương trình 

chất lượng cao, chuẩn quốc tế 

Học CM (tuần 1) 
Học CM (tuần 2) 

 

Học CM (tuần 2) 

 

Học CM (tuần 2) 

 

9.  10/9-16/9/2018 

‐ Xây dựng thời khóa biểu học kỳ II 

‐ Các khoa giới thiệu phương pháp 

học tập, chương trình đào tạo, quy 

chế đào tạo cho sinh viên QH‐2018‐E 

Học CM (tuần 2) 

 
Học CM (tuần 3) Học CM (tuần 3) Học CM (tuần 3) 

10.  17/9-23/9/2018 ‐ Xây dựng lịch thi Học kỳ I Học CM (tuần 3) Học CM (tuần 4) Học CM (tuần 4) Học CM (tuần 4) 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

11.  24/9-30/9/2018 

‐ Các khoa hướng dẫn sinh viên thực 

hiện khóa luận tốt nghiệp 

- Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 

tháng 9 

Học CM (tuần 4) Học CM (tuần 5) Học CM (tuần 5) Học CM (tuần 5) 

12.  
01/10-

07/10/2018 
 Học CM (tuần 5) Học CM (tuần 6) Học CM (tuần 6) 

Học CM (tuần 6) 

Thông báo KH tốt 

nghiệp  

13.  
08/10-

14/10/2018 

 
Học CM (tuần 6) Học CM (tuần 7) Học CM (tuần 7) Học CM (tuần 7) 

14.  
15/10-

21/10/2018 

‐ Thông báo thời khóa biểu Học kỳ II 
Học CM (tuần 7) Học CM (tuần 8) Học CM (tuần 8) Học CM (tuần 8) 

15.  
22/10-

28/10/2018 

‐ Tập huấn cho sinh viên QH‐2018‐E 

đăng ký học phần 
Học CM (tuần 8) Học CM (tuần 9) Học CM (tuần 9) Học CM (tuần 9) 

16.  
29/10-

04/11/2018 
 Học CM (tuần 9) Học CM (tuần 10) Học CM (tuần 10) Học CM (tuần 10) 

17.  
05/11-

11/11/2018 
‐ Đăng ký học Học kỳ II  Học CM (tuần 10) Học CM (tuần 11) Học CM (tuần 11) Học CM (tuần 11) 

18.  
12/11-

18/11/2018 
‐ Thông báo lịch thi Học kỳ I Học CM (tuần 11) Học CM (tuần 12) Học CM (tuần 12) Học CM (tuần 12) 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

19.  
19/11-

25/11/2018 
 Học CM (tuần 12) Học CM (tuần 13) Học CM (tuần 13) Học CM (tuần 13) 

20.  
26/11-

02/12/2018 

‐ Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 

12 (từ 26/11 đến 30/11) 
Học CM (tuần 13) Học CM (tuần 14) Học CM (tuần 14) Học CM (tuần 14) 

21.  
03/12-

09/12/2018 
 Học CM (tuần 14) Học CM (tuần 15) Học CM (tuần 15) 

Học CM (tuần 15) 

Phổ biến tốt 

nghiệp 

Đăng ký đề tài 

khóa luận tốt 

nghiệp và các học 

phần thay thế khóa 

luận tốt nghiệp 

22.  
10/12-

16/12/2018 

‐ Thông báo các lớp học phần chính 

thức được mở 

- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 

I 

Học CM (tuần 15) 
Học CM 

(dự phòng) 

Học CM 

(dự phòng) 

Học CM 

(dự phòng) 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

23.  
17/12-

23/12/2018 

‐ Thông báo và nhận đơn đăng ký lại 

các lớp học phần (đối với lớp học 

phần bị hủy do số lượng sinh viên 

đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối 

thiểu), sinh viên đăng ký ít hơn số tín 

chỉ quy định 

- Kết thúc giảng dạy Học kỳ I 

Học CM 

(dự phòng) 
   

24.  
24/12‐

30/12/2018 

‐ Sinh viên kiểm tra các học phần đã 

đăng ký và lấy đề cương học phần 

trên Portal Sinh viên  

‐ Tổ chức thi kết thúc học phần Học 

kỳ I năm học 2018‐2019 

- Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 

tháng 12 

 Thi học kỳ I Thi học kỳ I Thi học kỳ I 

25.  
31/12-

06/1/2019 
- Nghỉ Tết Dương lịch ngày 01/01 Thi học kỳ I Thi học kỳ I Thi học kỳ I Thi học kỳ I 

26.  
07/01-

13/01/2019 
 Thi học kỳ I Thi học kỳ I Thi học kỳ I Thi học kỳ I 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

27.  
14/01-

20/01/2019 
 

Tổ chức thi kỳ 

phụ (nếu có) 

Tổ chức thi kỳ 

phụ (nếu có) 

Tổ chức thi kỳ 

phụ (nếu có) 

Tổ chức thi kỳ phụ 

(nếu có) 

28.  
21/01-

27/01/2019 
 Học CM (tuần 1) Học CM (tuần 1) Học CM (tuần 1) 

 Thông báo danh 

sách sinh viên đủ 

điều kiện làm khóa 

luận tốt nghiệp 

29.  
28/01-

03/02/2019 

- Thông báo kết quả thi Học kỳ I  

‐ Nhận đơn thắc mắc của sinh viên về 

kết quả thi 

Nghỉ Tết 

 (từ ngày 30/1) 

Nghỉ Tết  

(từ ngày 30/1) 

Nghỉ Tết 

 (từ ngày 30/1) 

Nghỉ Tết  

(từ ngày 30/1) 

30.  
04/02-

10/02/2019 

‐ Trả đơn thắc mắc của sinh viên về 

kết quả thi 

‐ Dự kiến danh sách sinh viên bị xét 

học vụ  

‐ Thông báo danh sách sinh viên bị 

huỷ đăng ký học phần do học phần 

tiên quyết bị điểm F và sinh viên 

đăng ký lại sau khi học 2 tuần 

- Nghỉ Tết: Sinh viên nghỉ từ ngày 

30/1‐17/02/2019 

Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

31.  
11/02-

17/02/2019 
 Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết Nghỉ Tết 

32.  
18/02-

24/02/2019 

‐ Dự kiến danh sách xét học vụ 

‐ Khóa QH‐2018‐E học Giáo dục quốc 

phòng (bắt đầu từ 16/02‐15/3/2018) 

Học GDQP-AN Học CM (tuần 2) Học CM (tuần 2) 

  

Học CM (tuần 1) 

Thông báo danh 

sách giảng viên 

hướng dẫn khóa 

luận tốt nghiệp 

33.  
25/02-

03/3/2019 

‐ Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt 

tháng 3 (từ 25/2 đến 01/3) 
Học GDQP-AN Học CM (tuần 3) Học CM (tuần 3) Học CM (tuần 2) 

34.  04/3-10/3/2019 ‐ Họp Hội đồng xét học vụ Học GDQP-AN Học CM (tuần 4) 

Học CM (tuần 4) 

XD kế hoạch thực 

hiện niên luận 

Học CM (tuần 3) 

35.  11/3-17/3/2019  Học GDQP-AN Học CM (tuần 5) Học CM (tuần 5) Học CM (tuần 4) 

36.  18/3-24/3/2019  Học CM (tuần 2) Học CM (tuần 6) Học CM (tuần 6) Học CM (tuần 5) 

37.  25/3-31/3/2019 
- Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 

tháng 3 
Học CM (tuần 3) Học CM (tuần 7) Học CM (tuần 7) Học CM (tuần 6) 

38.  01/4-07/4/2019  Học CM (tuần 4) Học CM (tuần 8) Học CM (tuần 8) Học CM (tuần 7) 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

39.  08/4-14/4/2019  Học CM (tuần 5) Học CM (tuần 9) 

Học CM (tuần 9) 

Phổ biến kế 

hoạch viết niên 

luận 

Học CM (tuần 8) 

40.  15/4-21/4/2019 

‐ Xây dựng thời khóa biểu học kỳ I 

năm học 2018‐2019 

- Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ bù 

ngày 15/4 

Học CM (tuần 6) Học CM (tuần 10) Học CM (tuần 10) 

Học CM (dự 

phòng) 

Phân công giảng 

viên phản biện 

41.  22/4-28/4/2019  Học CM (tuần 7)       Học CM (tuần 11) Học CM (tuần 11)  

42.  29/4-05/5/2019 ‐ Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 Học CM (tuần 8) Học CM (tuần 12) Học CM (tuần 12)  

43.  06/5-12/5/2019 
Tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 

II (thi thay thế khóa luận tốt nghiệp) 
Học CM (tuần 9) Học CM (tuần 13) Học CM (tuần 13) 

Thi các học phần 

thay thế khóa luận 

tốt nghiệp 

Thông báo danh 

sách giảng viên 

phản biện 

44.  13/5-19/5/2019 
‐ Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt 

tháng 6, 7 (từ 13/5 đến 17/5) 
Học CM (tuần 10) Học CM (tuần 14) Học CM (tuần 14)  
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

45.  20/5-26/5/2019 

- Tổ chức thi kết thúc học phần Học 

kỳ II năm học 2017-2018 

- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 

II 

Học CM (tuần 11) Học CM (tuần 15) Học CM (tuần 15) 

Bảo vệ khóa luận 

tốt nghiệp ngày 

22/5 đến 24/5 

  

46.  27/5-02/6/2019 
‐ Thông báo tuyển sinh các chương 

trình bằng kép 
Học CM (tuần 12) 

Học CM 

(dự phòng) 

Học CM 

(dự phòng) 
 

47.  03/6-09/6/2019 

‐ Dự kiến danh sách xét tốt nghiệp 

tháng 6 

- Tổ chức thi Học kỳ II đối với khóa 

QH-2017-E, QH-2018-E 

Học CM (tuần 13) Thi Học kỳ II Thi Học kỳ II  

48.  10/6-16/6/2019 
- Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 

tháng 6 
Học CM (tuần 14) Thi Học kỳ II Thi Học kỳ II 

 

 

49.  17/6-23/6/2019  Học CM (tuần 15) 

Thi Học kỳ II 

Tổ chức thi kỳ 

phụ 

(nếu có) 

Thi Học kỳ II 

Tổ chức thi kỳ 

phụ 

(nếu có) 
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Thời gian Lịch trình chung Khóa QH-2018-E Khóa QH-2017-E Khóa QH-2016-E 
Khóa QH-2015-E 

QH-2016-E BK 

50.  24/6-30/6/2019 

- Tổ chức thi kết thúc học phần đối 

với sinh viên khóa QH-2018-E  

‐ Thông báo thời khóa biểu Học kỳ I 

năm học 2019‐2020 

Thi Học kỳ II    

51.  01/7-07/7/2019 - Lễ phát bằng đại học 

Thi Học kỳ II 

Tổ chức thi kỳ 

phụ 

(nếu có) 

  

Dự kiến lễ phát 

bằng từ ngày 01/7-

5/7/2018 

52.  08/7-14/7/2019 
- Xét tuyển đại học chính quy (dự 

kiến từ 12/7-30/7/2019) 
 

‐ Thông báo kết 

quả thi Học kỳ II  

‐ Thông báo kết 

quả thi Học kỳ II  
 

53.  15/7-21/7/2019 
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 

tháng 7 
    

54.  22/7-28/7/2019 

‐ Thông báo lịch trình đào tạo năm 

học 2019‐2020 

‐ Đăng ký học Học kỳ I năm học 2019‐

2020  

Thông báo kết 

quả thi Học kỳ II 
   

55.  29/7-04/8/2019 

‐ Thông báo kết quả tuyển sinh bằng 

thứ hai (bằng kép) và gửi giấy triệu 

tập trúng tuyển 
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V. HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU HỌC TẬP 

1. Tra cứu đề cương học phần 

Đề cương học phần được lấy trên Cổng thông tin đào tạo đại học ĐHQGHN. Tham 

khảo cách lấy ở mục Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin. 

2. Tra cứu thông tin, tài liệu tại Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 

Chi tiết xem mục Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Thư viện ĐHQGHN, địa chỉ: 

http://www.lic.vnu.edu.vn/ 

3. Tra cứu các thông tin liên quan đến đào tạo đại học 

Xem tại: http://ueb.edu.vn/13/sub.htm 

4. Tra cứu các thông tin liên quan đến trọng số nội dung và cấu trúc đề thi 

Vào địa chỉ: http://dbcl.ueb.edu.vn/ 

Bước 1. Nhấn chuột vào mục “Khảo thí” 

 

Màn hình hiện thị: 
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Bước 2. Chọn đơn vị đang quản lý học phần 

Bước 3. Chọn học phần cần tra cứu và nhấn “tải về” 

 

 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐHQGHN 

A. Hướng dẫn truy cập: 

1. Vào địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp  

2. Màn hình đăng nhập xuất hiện: 

 

3. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu vào 

khung “Đăng nhập hệ thống”, sau đó nhấn nút “Enter” (hoặc click vào nút “Đăng nhập”) 

Lưu ý: 

 Tên người dùng của sinh viên chính là MÃ SỐ SINH VIÊN (MSSV) 

 Mật khẩu mặc định là <mã sinh viên> (theo định dạng: xxxxxxxx) 
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Ví dụ:  

 Khi sinh viên có MSSV là 11050652 

Tên người dùng: 11050652 

Mật khẩu: 11050652 

B. Nếu sinh viên nhập chính xác tên người dùng và mật khẩu thì màn hình hệ 

thống sẽ xuất hiện như sau: 

 

C. Nếu đăng nhập lần đầu tiên thì sinh viên phải đổi mật khẩu bằng cách click vào 

mục “Đổi mật khẩu”: 

 

1. Nhập mật khẩu cũ vào ô “Mật khẩu cũ” (mã sinh viên) 

2. Nhập mật khẩu mới vào ô “Mật khẩu mới” (tối thiểu 6 ký tự) 

3. Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa vào ô “Xác nhận lại” 

4. Nhấn chuột vào “Lưu” nếu muốn đổi mật khẩu, ngược lại nhấn chuột vào nút 

“Bỏ qua” 



 20

5. Nếu mật khẩu hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo “Đã đổi mật khẩu xong” 

Lưu ý: Sinh viên sau khi đã đổi mật khẩu phải tự bảo mật và chịu trách nhiệm về mật 

khẩu của mình. 

D. Kiểm tra thông tin cá nhân:  

1. Nhấn chuột vào mục “Hồ sơ sinh viên” 

2. Màn hình thông tin sinh viên xuất hiện: 

 

3. Kiểm tra thông tin cá nhân 

4. Nếu có sai sót, sinh viên phải gửi ngay đơn yêu cầu bổ sung, sửa chữa về Phòng 

Đào tạo ( Phòng 304‐Nhà E4‐144 Xuân Thủy‐Cầu Giấy) để xem xét 

E. Cập nhật hồ sơ:  

1. Nhấn chuột vào mục “Cập nhật hồ sơ” 

2. Màn hình Cập nhật hồ sơ hiển thị như sau: 
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3. Sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin gia đình sau đó click vào nút 

“Lưu”. Việc cập nhật hồ sơ là một kênh để Nhà trường quản lý và liên lạc với sinh viên 

trong quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp Nhà trường có được 

dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý. 

Lưu ý: Việc cập nhật thông tin cần được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần từ lúc vào 

trường cho đến lúc ra trường (theo thông báo hàng năm của Phòng Chính trị và Công tác 

Sinh viên). Mọi thay đổi thông tin cá nhân, địa chỉ liên hệ cần cập nhật kịp thời để tiện cho 

công tác quản lý của Nhà trường (6 tháng/lần, đặc biệt là đối với sinh viên năm 3, 4). 

 F. Đăng ký học phần:  

Vào địa chỉ: http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn/dang‐nhap 

a. Giải thích về các danh sách học phần trong thời khóa biểu:  

‐ Học phần theo ngành: Là danh sách các học phần được mở cho ngành học thứ nhất 

của sinh viên. Sinh viên nên đăng ký học phần trong danh sách này. 

‐ Học phần bằng kép: Là danh sách các học phần được mở cho ngành học thứ 2 của 

sinh viên (nếu có). 

‐ Học phần toàn trường: Là danh sách các học phần được mở của tất cả các ngành đào 

tạo ở Trường, sinh viên cũng có thể đăng ký học tại đây.  

‐ Học phần trường khác: Là danh sách các học phần của các trường khác là thành viên 

của ĐHQGHN. 

b. Đăng ký học: 

Bước 1: Nhấn chuột vào mục “Đăng ký học ngành 1” màn hình đăng ký hiển thị như 

sau: 

 

Bước 2: Sau khi lựa chọn danh sách học phần, sinh viên căn cứ vào kết quả học tập của 

học kỳ trước đó, tiến trình đào tạo, số tín chỉ tối thiểu và tối đa được đăng ký, tài chính và 

thời gian của cá nhân, sự tư vấn của Trợ lý đào tạo để đăng ký học phần cho phù hợp. 

‐ Nhấn chuột vào mục “Chọn” để đánh dấu học phần cần đăng ký  
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‐ Chọn xong các học phần, nhấn chuột vào nút “Ghi nhận” 

Ghi chú: Lớp học phần tô vàng là học phần bị trùng lịch với học phần đã đăng ký, lớp 

học phần không tích chọn được là lớp học phần đã đủ số lượng sinh viên đăng ký 

Bước 3: Hủy học phần đã đăng ký (nếu cần thiết) và in phiếu đăng ký học phần (bắt 

buộc). 

‐ Hủy một số học phần đã đăng ký, hãy nhấn vào dấu . Xuất hiện màn hình thông 

báo bạn có chắc chắn muốn hủy học phần đã đăng ký không? Nếu đồng ý nhấn chuột vào 

nút “OK”, ngược lại nhấn vào nút “Cancel”. 

‐ Nhấn chuột vào nút “Xem và in” khi việc đăng ký đã hoàn thành và chọn máy in để 

in và ấn nút “Print”. 

G. Đề cương học phần:  

Sau khi kết thúc đăng ký học, sinh viên cần chuẩn bị đề cương học phần để thuận tiện 

cho việc học tập. 

1. Nhấn chuột vào mục “Đề cương học phần”  

2. Màn hình hiển thị như sau: 

 

3. Chọn học phần cần lấy đề cương 

4. Tải đề cương 
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H. Xem thời khóa biểu:  

Vào địa chỉ: http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn/dang‐nhap 

1. Nhấn chuột vào mục “In đăng ký học ngành 1” 

2. Màn hình hiển thị: 

 

I. Kiểm tra kết quả học tập: 

1. Nhấn chuột vào mục “Kết quả học tập” 

2. Màn hình hiển thị: 

 

3. Kiểm tra kết quả học tập 

4. Tích vào “Xem chi tiết” để xem được điểm cuối kỳ và điểm kiểm tra 

J. Xem lịch thi:  

Đến thời gian thi học kỳ, sinh viên có thể xem lịch thi chi tiết của mình. 

1. Nhấn chuột vào mục “Lịch thi” 

2. Màn hình hiển thị:  
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K. Biểu mẫu: 

Sinh viên có thể tải xuống biểu mẫu đào tạo, nhấn chuột vào mục “Biểu mẫu”, màn 

hình hiển thị: 

 

1. Chọn biểu mẫu cần lấy 

2. Tải biểu mẫu 

L. Kết thúc chương trình: 

Nhấn chuột vào nút “Thoát”. Việc thoát khỏi chương trình cần được thực hiện đúng 

quy trình. Tuyệt đối không tắt màn hình hay tắt máy như tắt một thiết bị tiêu thụ điện 

thông thường. 

Phải nhấn vào nút “Thoát” cho đến khi hệ thống thông báo là bạn đã thoát ra 

thành công. 
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VII. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO 

1. Các thuật ngữ chính  

− Tín chỉ học tập 

− Các loại học phần 

− Học kỳ, năm học, khóa học, xác định năm đào tạo của sinh viên 

− Tổ chức lớp 

− Xếp loại học lực của sinh viên 

− Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 

− Cách tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy, điểm 

trung bình chung các học phần 

− Đánh giá kết quả học tập 

2. Các quy trình chính 

− Đăng ký học phần 

− Đăng ký học lại 

− Đăng ký học cải thiện điểm 

− Đăng ký học phần tương đương 

− Đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định 

− Bổ sung hoặc rút bớt học phần sau khi đăng ký 

− Đăng ký hoãn thi  

− Tuyển sinh học chương trình đào tạo thứ 2 

− Chuyển đổi sinh viên hệ chất lượng cao, hệ chuẩn quốc tế 

− Điều kiện tốt nghiệp 
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3. Xử lý học vụ 

− Cảnh báo học vụ 

− Buộc dừng học đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 

− Buộc thôi học 

− Xin thôi học 

− Nghỉ học tạm thời 

VIII. MỘT SỐ BIỂU MẪU 

Chi tiết xem tại: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newscategory/119/BM_DTCQ.htm 

− 01ĐT‐Đăng ký học cải thiện 

− 02ĐT‐Đăng ký hủy học phần 

− 03ĐT‐Đăng ký lại lớp học phần 

− 04ĐT‐Đăng ký học phần 

− 05ĐT‐Đơn xin hoãn thi lần 1 

− 06ĐT‐Đơn xin dự thi CTĐT chất lượng cao 

− 07ĐT‐Đơn đăng ký cấp lại bảng điểm đại học 

− 08ĐT‐Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học 

− 09ĐT‐Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

− 10ĐT‐Đơn xin thôi học 

− 11ĐT‐Đơn xin tạm nghỉ học 

− 12ĐT‐Đơn xin học lại 

− 13ĐT‐Đơn xin chuyển trường 

− 14ĐT‐Đơn xin học đăng ký học lại 
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PHẦN II 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 

HỢP TÁC TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ 

DÀNH CHO SINH VIÊN 

 

I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Mục đích nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động quan trọng và cần thiết, gắn liền với 

hoạt động đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là ở Trường ĐHKT. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm: 

− Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp, nâng cao kiến thức đã học, làm quen với các 

phương pháp tư duy và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, 

nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra.  

− Nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ 

cho đất nước.  

− Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết 

một số vấn đề khoa học gắn với thực tiễn. 

2. Các hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học 

− Viết bài đăng trên các ấn phẩm nghiên cứu khoa học trong và ngoài Trường 

(Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, kỷ yếu hội thảo, 

nội san nghiên cứu khoa học, tạp chí nghiên cứu khoa học, các báo và tạp chí chuyên 

ngành). 

− Thực hiện các công trình và tham gia xét giải thưởng dự thi nghiên cứu khoa học 

sinh viên các cấp (Khoa, Trường, Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp 

ĐHQG, Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam…) và các giải thưởng khác trong và 

ngoài nước. 

− Tham gia các nhóm nghiên cứu trong các cuộc thi có nội dung khoa học như: thi 

tìm hiểu về các lĩnh vực chuyên môn và thực hiện niên luận, khóa luận tốt nghiệp… 

− Gia nhập vào Câu lạc bộ (CLB) Kinh tế trẻ, Nhóm Cộng đồng sinh nghiên cứu 

khoa học và tham gia các hoạt động do CLB tổ chức. 

− Tham gia các đề tài do các giảng viên trong toàn Trường thực hiện. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể là một phần nội dung của đề tài 

nghiên cứu khoa học các cấp do các giảng viên trong Trường hoặc nhà khoa học chủ trì, 

hoặc là các đề tài nghiên cứu khoa học độc lập do từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên 

thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, nghiên cứu sinh và nhà khoa học trong và 

ngoài Trường. 
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3. Giải thưởng nghiên cứu khoa học  

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những hoạt động mang 

tính truyền thống và là thế mạnh của Trường ĐHKT. Liên tục trong nhiều năm liền (từ năm 

2009 đến nay), sinh viên Trường ĐHKT đã đạt được nhiều giải thưởng cao của ĐHQGHN 

(nay đổi thành Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cấp ĐHQG), Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam), Vifotech và Thành đoàn Hà 

Nội, Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, Giải thưởng Vừ A Dính dành cho 

sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải cấp Bộ... như: Giải nhất Giải thưởng Tài năng khoa học 

trẻ Việt Nam các năm 2009, 2010, 2011, 2013; 01 giải nhì và 01 giải ba Giải thưởng Tài năng 

khoa học trẻ Việt Nam năm 2014; giải nhất Giải thưởng Công trình nghiên cứu khoa học 

xuất sắc cấp ĐHQG các năm 2011, 2012, 2013, 2016, 2017; giải ba Giải thưởng Công trình 

nghiên cứu khoa học xuất sắc dành cho sinh viên cấp ĐHQG các năm 2014, 2015; giải nhì 

Nghiên cứu khoa học sinh viên khối ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế toàn quốc năm 

2016... 

Năm 2017, sinh viên Trường ĐHKT đạt giải nhất và giải nhì cấp ĐHQG, đồng thời 

cũng hai công trình này gửi đi dự thi giải Nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã đạt được 01 giải 

nhì cấp Bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017‐2018, 

Trường ĐHKT đã có rất nhiều các em sinh viên tham gia nghiên cứu và đạt được những 

thành tích cao. Trường ĐHKT đã gửi 02 công trình giải nhất tham dự xét Giải thưởng 

Nghiên cứu khoa học sinh viên và gửi 06 công trình nghiên cứu khoa học tham dự Giải 

thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học ‐ Euréka 2018. 

4. Chính sách ưu tiên và khen thưởng 

Trường ĐHKT 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:  

− Đạt giải thưởng cấp ĐHQG: 

Giải Nhất: 0,2 điểm 

Giải Nhì: 0,15 điểm 

Giải Ba: 0,10 điểm 

Giải Khuyến khích: 0,07 điểm 

− Đạt giải thưởng cấp Trường: 

Giải Nhất: 0,10 điểm 

Giải Nhì: 0,07 điểm 

Giải Ba: 0,05 điểm 

− Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội 

nghị khoa học (có phản biện): 

Cấp Quốc tế: 0,2 điểm 
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Cấp Quốc gia: 0,15 điểm 

Cấp Cơ sở: 0,1 điểm 

− 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 NCKH 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.  

5. Một số văn bản hướng dẫn về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên  

5.1. Văn bản của ĐHQGHN 

Quyết định số 2970/ĐHQGHN‐KHCN ngày 17/8/2015 của ĐHQGHN về việc ban 

hành Quy định tổ chức khen thưởng công trình NCKH sinh viên ĐHQGHN. 

5.2. Văn bản của Trường ĐHKT 

Quyết định số 693/QĐ‐ĐHKT ngày 07/04/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh 

tế ‐ ĐHQGHN ban hành Quy định về quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học của Trường 

Đại học Kinh tế (Chương 3: Quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên). 

5.3. Một số biểu mẫu thường dùng  

Tham khảo một số biểu mẫu thường dùng trong mục “Mẫu biểu nghiên cứu khoa học 

sinh viên“ theo đường dẫn website của Trường: 

http://ueb.edu.vn/cac‐bieu‐mau‐ve‐nghien‐cuu‐khoa‐hoc  
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II. HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ  

1. Mục đích giao lưu, hợp tác 

− Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên, sinh viên tiến bộ trong nước 

và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Trường ĐHKT với sinh viên các đại học trong nước 

và quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ, tiếp xúc với bạn bè đến từ các 

nền văn hóa khác. 

− Tăng cường giao lưu, hợp tác với các trường đại học, các tổ chức kinh tế, văn hóa, 

xã hội trong nước và quốc tế nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích, môi trường thực tế để sinh 

viên tham gia hoạt động, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp, ý thức xây dựng và phát 

triển văn hóa cộng đồng, gắn kết Nhà trường – xã hội. 

− Xây dựng ý thức hăng say học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, nâng 

cao kiến thức chuyên môn, xây dựng môi trường học tập và cạnh tranh lành mạnh.  

2. Các hình thức hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế 

Hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế của sinh viên nhằm khuyến khích 

sinh viên tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và các sự kiện văn hóa, xã hội trong 

nước và quốc tế. 

2.1. Một số hoạt động hợp tác trong nước 

Hàng năm, Trường ĐHKT tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tập tại các doanh 

nghiệp đối tác nhằm giúp sinh viên có kinh nghiệm thực tế như: Công ty Cổ phần 

Thương mại Citicom, Công ty Cổ phần GM Motor Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại 

Hà Nội (Hapro), Công ty TNHH Toto, Công ty Cổ phần Đầu tư Giao Long, Công ty Cổ 

phần Thiết bị Tân Phát, Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu, Khách sạn Mường Thanh Hà 

Nội, SYM Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhất Việt, Công ty Cổ phần Đào tạo Tài 

chính và Tư vấn Quản lý Việt Nam, Công ty TNHH Sankyu Logistics, Công ty Cổ phần 

May Bắc Giang, Nhà máy Viglacera – Bắc Ninh, Nhà máy Honda Việt Nam – Vĩnh Phúc, 

Gốm Chu Đậu Hải Dương... Qua đó, sinh viên có thể ứng dụng những kiến thức đã được 

học một cách thiết thực và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ sinh viên hoàn thành tốt niên luận. 

Hoạt động này cũng đã giúp nhiều doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn nhân lực phù hợp 

với các vị trí mà doanh nghiệp đang mong muốn tuyển dụng.  

Ngoài ra, Nhà trường còn kết hợp với các doanh nghiệp đối tác tổ chức các chương 

trình gặp gỡ, giao lưu và trao học bổng cho sinh viên, như: Công ty Cổ phần Đầu tư IMG 

với Học bổng “IMG ‐ Thắp sáng tài năng Việt”; LienVietPostBank, Sacombank, NCB, 

BIDV, Citicom, Thakral, GM Motor và các đối tác khác. 

2.2. Một số hoạt động hợp tác quốc tế 

Một số hoạt động hợp tác quốc tế thường xuyên của Nhà trường: 

Diễn đàn Sinh viên Châu Á (Global Partnership of Asian Colleges – GPAC) 

GPAC là một diễn đàn quốc tế được tổ chức hàng năm với sự tham gia của sinh viên 

các trường đại học nổi tiếng châu Á, khởi xướng bởi Giáo sư Min Sang Kee, nguyên Phó 

Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Seoul ‐ Hàn Quốc và Giáo sư Haruo Shimada ‐ Hiệu 

trưởng Trường Đại học Thương mại Chiba ‐ Nhật Bản. GPAC diễn ra thường niên lần lượt 
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tại các quốc gia châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Năm 

2010, Trường ĐHKT lần đầu tiên đăng cai tổ chức GPAC với sự tham gia của các giáo sư và 

khoảng 150 sinh viên đến từ các trường đại học nổi tiếng châu Á như Đại học Quốc gia 

Seoul (Hàn Quốc); Đại học Keio, Đại học Thương mại Chiba (Nhật Bản); Đại học Quốc gia 

Chengchi (Đài Loan)... GPAC là cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và trao 

đổi học thuật; thảo luận về các vấn đề kinh tế châu Á và thế giới; chia sẻ các vấn đề văn hóa 

‐ xã hội của mỗi nước; hiểu biết sâu sắc những vấn đề chung mang tính toàn cầu; đồng thời 

được nâng cao các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, tổ chức… Sinh viên 

Trường ĐHKT đã tham gia GPAC các năm: năm 2009 tại Nhật Bản, năm 2010 tại Việt Nam, 

năm 2011 tại Đài Loan, năm 2012 tại Hàn Quốc, năm 2013 tại Nhật Bản. Năm 2014, Trường 

ĐHKT tiếp tục đăng cai tổ chức GPAC lần thứ hai với sự tham gia của hơn 100 sinh viên và 

giảng viên đến từ 7 trường đại học trong khu vực, gồm: Đại học Thương mại Chiba, Đại 

học Meio, Đại học Keio, Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), 

Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan), Đại học Nghiên cứu quản lý Israrel (Israel). Năm 

2015 và 2016, giảng viên và nhóm sinh viên của Trường tiếp tục tham gia diễn đàn được tổ 

chức tại Đài Loan và Hàn Quốc. Năm 2018, Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Đại học Thương 

mại Chiba, Nhật Bản. 

Chương trình giao lưu văn hóa tại Đại học Quốc gia Malaysia 

Chương trình được Đại học Quốc gia Malaysia tổ chức nhằm tăng cường tình hữu 

nghị và sự hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 

Trường ĐHKT. Vào cuối tháng 11 hàng năm, 5‐10 sinh viên Trường ĐHKT được tuyển 

chọn sang Malaysia giao lưu văn hóa nghệ thuật. Sinh viên tham dự tự túc vé máy bay. 

Trường Đại học Quốc gia Malaysia đài thọ các chi phí ăn, ở, sinh hoạt phí và tham quan 

Malaysia. Từ năm 2011 đến nay, Trường ĐHKT đều cử 9‐10 sinh viên tham dự chương 

trình với những tiết mục đặc sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. 

Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Waseda, Nhật Bản 

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Waseda và Trường 

ĐHKT. Hàng năm, Đại học Waseda cử 10‐15 sinh viên sang học hỏi, trao đổi tại Trường 

ĐHKT. Ngoài các chương trình trao đổi nghiên cứu và giao lưu học thuật, sinh viên Nhật 

Bản còn có cơ hội tham quan, khám phá những nét văn hóa, đất nước và con người Việt 

Nam thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. 

Chương trình thực tập thực tế, tham quan doanh nghiệp tại Đại học Quốc gia 

Yokohama, Nhật Bản 

Sinh viên Trường ĐHKT có cơ hội tham gia chương trình thực tập thực tế và tham 

quan doanh nghiệp tại Đại học QUốc gia Yokohama, Nhật Bản trong 10 ngày và được cấp 

chứng chỉ tham dự chương trình. Bên cạnh các buổi học chuyên đề tại Đại học QUốc gia 

Yokohama, sinh viên còn được trải nghiệm thực tế tại các nhà máy lớn ở Yokohama và 

Tokyo như Nhà máy Sản xuất động cơ Nissan, Nhà máy Bia Kirin, Nhà máy Dầu ăn 

Nisshin Oillio, Toyota Mega Web, Trung tâm Ariake Panasonic. Tất cả chi phí tham dự tại 

Nhật Bản được phía đối tác đài thọ. 

Các Chương trình trao đổi tín chỉ tại Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Đức, Đan Mạch sinh 

viên với Đại học Quốc tế Akita và Đại học Oita, Nhật Bản 
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Từ năm học 2015‐2016, Trường ĐHKT bắt đầu triển khai chương trình trao đổi sinh 

viên với Đại học Quốc tế Akita, Nhật Bản; theo đó, có 3 sinh viên sang học trao đổi 1‐2 học 

kỳ tại trường đại học này.  

Với Đại học Oita, Nhật Bản, Trường ĐHKT hàng năm tiếp nhận 1‐2 sinh viên đến trao 

đổi tại chương trình Chất lượng cao. Ngược lại, sinh viên Trường ĐHKT cũng có cơ hội 

tham gia trao đổi 1‐2 học kỳ tại Đại học Oita. Đây là các chương trình trao đổi thường niên, 

các sinh viênSinh viên trường Đại học Kinh tế sau khi hoàn thành ít nhất 2 kỳ học và đạt 

các yêu cầu về điểm học tập và ngoại ngữ có thể đăng ký tham gia học trao đổi 1‐2 học kỳ 

tại các trường đối tác của ĐHKT như ĐH Quốc tế Akita, ĐH Oita (Nhật Bản), Đại học Quốc 

gia Chengchi (Đài Loan), Đại học Rennes (Pháp), Đại học Nam Đan Mạch (Đan Mạch), Đại 

học Regensburg (Đức). Sau khi kết thúc kỳ học trao đổi, sinh viên có cơ hội được công nhận 

tín chỉ và chuyển điểm về ĐHKTsau khi kết thúc chương trình. Sinh viên được miễn hoàn 

toàn học phí tại trường đối tác. 

Ngoài ra còn có một số chương trình trao đổi tín chỉ khác như Chương trình trao đổi 

với Đại học Rennes (Pháp), Đại học Nam Đan Mạch (Đan Mạch), Đại học Regensburg 

(Đức), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan)... 

Cuộc thi khởi nghiệp trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Sydney (Australia) 

UEB Genesis Startup là cuộc thi về khởi nghiệp, chương trình thuộc Mạng lưới khởi 

nghiệp tại châu Á (EDNA – Entrepreneurship Development Network Asia) do Đại học 

Sydney thành lập. Cuộc thi khởi nghiệp Genesis Startup Program được Đại học Sydney tổ 

chức từ năm 2008 và dần mở rộng sang các nước Việt Nam, Indonesia, Lào, Nhật Bản, 

Campuchia, Myanmar… Người thắng cuộc ở mỗi quốc gia sẽ được mời sang Đại học 

Sydney ‐ Australia tham dự cuộc thi chung kết giữa các nước. Năm 2016, cuộc thi được tổ 

chức dành cho sinh viên, học viên cao học, cựu học viên của Trường ĐHKT (thuộc các 

chương trình chính quy, chất lượng cao, liên kết đào tạo...). Từ năm 2017, cuộc thi được mở 

rộng cho sinh viên của tất cả các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2018, 

cuộc thi đổi tên thành Business Challenge 2018. 3. Một số đối tác chính của Trường ĐHKT 

Hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài là điểm mạnh và là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐHKT nhằm tìm kiếm, khai thác tối đa lợi thế 

của mạng lưới đối tác toàn cầu, kết nối các mảng hoạt động độc lập của Nhà trường 

thành tập thể vững mạnh, có giá trị văn hóa cao. Hiện nay, Trường ĐHKT có mối quan 

hệ hợp tác với hơn 40 trường đại học, các viện nghiên cứu thuộc 12 quốc gia và vùng 

lãnh thổ, trong đó đặc biệt kể đến các đối tác là trường đại học uy tín: Đại học 

Benedictine, Đại học Portland (Hoa Kỳ); Đại học Uppsala (Thụy Điển); Đại học Waseda, 

Đại học Quốc gia Yokohama, Đại học Nagoya, Đại học Akita (Nhật Bản); Đại học 

Bordeaux (Pháp); Đại học Sydney, Đại học Swinburne (Australia); Đại học Thammasat 

(Thái Lan); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Đại học Regensburg, Đại học Munich 

(Đức); Viện Đào tạo Tài chính Thụy Sỹ… 

Bên cạnh đó, Trường ĐHKT đã xây dựng một hệ thống các đối tác trong nước 

chiến lược gồm hơn 40 tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng hàng đầu Việt 

Nam và các địa phương như Tập đoàn Gami, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hiệp hội 

Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bảo Sơn, Tập đoàn Doji, BIDV, 

Vietcombank, LienVietPostBank, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, Hapro, PVPower, NCB, 
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GMMotor, Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Nam, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Nghệ 

An, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh… 

Các đối tác chính của Trường ĐHKT 

TT Đối tác Website 

A Đối tác trong nước 

I Trường đại học 

1 
Trường Đại học Kinh tế ‐ Luật 

(ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh) 
www.uel.edu.vn 

2 
Trường Đại học Quốc tế ‐ 

ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
http://www.hcmiu.edu.vn/ 

3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông www.ptit.edu.vn 

4 Trường Đại học Ngoại ngữ ‐ ĐHQGHN www.ulis.vnu.edu.vn 

5 Đại học Y tế Công cộng  www.hsph.edu.vn 

6 
Trường Đại học Quốc tế ‐ ĐHQG 

Thành phố Hồ Chí Minh 
www.hcmiu.edu.vn 

7 Đại học Hàng hải Việt Nam www.vimaru.edu.vn 

8 Đại học Sài Gòn www.sgu.edu.vn 

9 Học viện An ninh Nhân dân http://hvannd.edu.vn 

II Tập đoàn/tổng công ty/công ty/sở, ban, ngành  

1 Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) www.hba.vn 

2 
Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài 
www.vafie.org.vn 

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang http://www.bacgiangdpi.gov.vn 

4 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam www.pvn.vn 

5 Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji www.doji.vn 

6 Tập đoàn Alphanam www.alphanam.com.vn 

7 Tập đoàn Gami www.gami.com.vn 

8 Tập đoàn Bảo Sơn www.baosongroup.vn 

9 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) www.haprogroup.vn 

10 Công ty Cổ phần Đầu tư IMG www.img.vn 

11 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect www.vndirect.com.vn 

12 Công ty Cổ phần Lưu Hưng Phát Việt Nam (LHP) www.lhp.vn 

13 Công ty Cổ phần Thương mại Citicom www.citicom.vn 

14 Công ty TNHH General Motor Việt Nam www. gmvchevrolet.com 
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15 Công ty Cổ phần Đầu tư quỹ A.I. Capital www.aicapitalgroup.com 

16 Công ty Stellar Management www.stellarvietnam.com 

17 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguồn lực Việt www.vietsourcing.vn 

18 Công ty Cổ phần Misa www.misa.com.vn 

19 Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam www.div.gov.vn 

20 Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính (BTCI) www.btc.edu.vn 

21 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  www.sacombank.com.vn 

22 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt www.lienvietpostbank.com.vn 

23 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) www.mbbank.com.vn 

24 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  www.bidv.com.vn 

25 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam  www.techcombank.com.vn 

26 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam www.msb.com.vn 

27 Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng  www.vpb.com.vn 

28 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  www.vietcombank.com.vn 

29 Ngân hàng TMCP Quốc dân www.ncb‐bank.v 

30 
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ‐ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
www.hotrodoanhnghiep.gov.vn 

B Đối tác quốc tế 

1 Đại học Bordeaux, Pháp www.u‐bordeaux4.fr 

2 Đại học Kyoto, Nhật Bản www.kyoto‐u.ac.jp/en  

3 Đại học Công nghệ Swinburne, Australia www.swinburne.edu.au 

4 Tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd., Singapore www.insewa‐indochine.org 

5 Đại học Thương mại Chiba, Nhật Bản www.cuc.ac.jp/eng 

6 Đại học Bang California, Long Beach, Mỹ www.csulb.edu 

7 Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản www.ynu.ac.jp/english 

8 Đại học Osaka City, Nhật Bản www.osaka‐cu.ac.jp/en 

9 Công ty Chứng khoán Anh ACCA www.accaglobal.com 

10 Đại học Sydney, Australia www.sydney.edu.au 

11 Đại học Nagoya, Nhật Bản www.nagoya‐u.ac.jp/en 

12 Đại học Quốc tế Akita, Nhật Bản https://www.aiu.ac.jp/ 

13 Đại học Trinity Dublin, Ireland https://www.tcd.ie/ 

14 Đại học Benedictine, Mỹ www.ben.edu 

15  Đại học Bang California Fullerton, Mỹ http://www.fullerton.edu/ 
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16 Đại học Oita, Nhật Bản www.oita‐u.ac.jp/english 

17 Đại học Thammasat, Thái Lan http://www.tu.ac.th/en/ 

18 Đại học Uppsala, Thụy Điển www.uu.se 

19 Đại học Massey, New Zealand www.massey.ac.nz 

20 Đại học Troy, Mỹ www.troy.edu 
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PHẦN III 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

I. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN 

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, hàng 

năm Trường ĐHKT thực hiện trưng cầu ý kiến của sinh viên bằng phương pháp điều tra 

trực tuyến thông qua Hệ thống khảo sát trực tuyến – Survey Online về các hoạt động:  

‐ Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Nhà trường được thực hiện 

định kỳ hàng năm (mỗi học kỳ một cuộc điều tra khảo sát) để đánh giá hoạt động đào tạo 

của Nhà trường (bao gồm hoạt động giảng dạy có liên quan đến học phần và các điều kiện 

đảm bảo chất lượng giảng dạy) nhằm mục đích cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động 

đào tạo (thời gian dự kiến mở hệ thống từ 1‐2 tuần trước khi kết thúc lớp học phần trong 

mỗi học kỳ).  

‐ Trưng cầu ý kiến sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo và công tác hỗ trợ đào 

tạo (thực hiện trước thời điểm sinh viên đi thực tập và chuẩn bị viết niên luận). 

Trường ĐHKT khuyến khích sinh viên 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, góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường. Nếu sinh viên thường xuyên không 

tham gia hoạt động này, Nhà trường sẽ đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, 

quy chế trong nhà trường được quy định tại Điều 3, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện 

của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế (theo Quyết định 1637/QĐ‐CTSV ngày 

31/8/2010 ban hành Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy). 

II. CÁCH THỨC THAM GIA KHẢO SÁT TRÊN HỆ THỐNG KHẢO SÁT TRỰC 

TUYẾN – SURVEY ONLINE 

Bước 1: Truy cập vào Website Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN để xem thông tin về các 

cuộc điều tra khảo sát (bao gồm Tên cuộc điều tra khảo sát, thời gian diễn ra, địa chỉ hệ 

thống khảo sát online – Survey Online). 

 



 37

Bước 2: 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.  

Ghi chú: 

Tên đăng nhập:  Mã Sinh viên 

Mật khẩu:  Mã Sinh viên 

Lưu ý: Tài khoản truy cập Survey Online tại survey.ueb.edu.vn và Cổng thông tin 

đào tạo portal tại daotao.vnu.edu.vn là một. Sinh viên đã thay đổi mật khẩu ban đầu tại 

Portal thì tại Survey cũng dùng mật khẩu đó. 

Bước 3: Chọn phiếu đánh giá theo danh mục thông báo trên giao diện để đánh giá 

với các nội dung liên quan và Ghi nhận lại trên hệ thống.  

 Chọn tên cuộc điều tra khảo sát có liên quan. 

 

 Chọn tên học phần để tham gia đóng góp ý kiến. 
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Để đánh giá, sinh viên nhấn vào nút  theo học phần/giảng viên. Giao diện sẽ hiển 

thị bảng nội dung đánh giá. Sinh viên đánh giá bằng cách tích chọn vào các ô với giá trị 

tương ứng và Ghi nhận lại trên hệ thống. Việc đánh giá được coi là hoàn thành khi hiển thị 

thanh trạng thái Ghi nhận thành công. 

Chú ý: Đối với những học phần có từ 2 giảng viên tham gia giảng dạy học phần, sau 

khi hoàn thành phiếu góp ý có liên quan đến giảng viên 1, chọn Khảo sát trên giao diện để 

quay về trang danh sách học phần, thực hiện đánh giá có liên quan đến giảng viên 2. Chỉ 

khi hoàn thành việc đóng góp ý kiến đối với các giảng viên giảng dạy học phần, sinh viên 

mới có thể xem điểm học phần.  

Bước 4: Chọn chức năng Xem điểm trên giao diện để xem điểm có liên quan đến học 

phần sau khi hoàn thành việc đóng góp ý kiến (đối với các cuộc điều tra khảo sát có liên 

quan đến giảng viên tham gia giảng dạy và học phần có liên quan, chức năng xem điểm 

trên giao diện được lấy làm căn cứ để xác định sự tham gia đối với mỗi sinh viên). 

Sau thời hạn được thông báo, Nhà trường sẽ đóng chức năng điều tra khảo sát trực 

tuyến để thực hiện thống kê. Nếu sinh viên chưa tham gia đóng góp ý kiến sẽ không thể 

xem điểm học phần trước thời hạn do Phòng Đào tạo quy định trên thông báo. Sinh viên 

chỉ có thể xem điểm như bình thường trên hệ thống sau 10 ngày kể từ ngày Phòng Đào tạo 

có công văn thông báo điểm thi.  
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Những học phần nằm trong phạm vi cuộc điều tra khảo sát, sinh viên cần thực hiện 

cung cấp thông tin đánh giá mới có thể xem điểm. Học phần mà sinh viên chưa thực hiện 

khảo sát, chương trình sẽ hiển thị thông tin Chưa ĐG (chưa đánh giá học phần) thay vì 

hiển thị điểm. 

Để xem điểm, sinh viên chọn nút Xem điểm, chương trình sẽ hiển thị giao diện: 
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III. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NỘI DUNG CỦA PHIẾU KHẢO SÁT 
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Diễn giải các tiêu chí đánh giá: 

Phần I: Hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Tiêu chí 1: Giảng viên truyền tải đầy đủ các kiến thức về học phần theo đề cương 

môn học đã công bố 
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 Mức 1: Giảng viên hoàn toàn không thực hiện đúng theo các quy định trong đề 

cương chi tiết học phần: không cung cấp các thông tin có liên quan đến mục tiêu học 

phần, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy chi tiết học phần cho người học; 

chưa tuân thủ theo kế hoạch giảng dạy, kiểm tra đánh giá học phần như đã ban 

hành. Không có hướng dẫn học tập phù hợp với nội dung học phần và yêu cầu dạy ‐ 

học, phổ biến nội dung kiến thức giảng dạy không chính xác, không đúng với đề 

cương học phần đã công bố.  

 Mức 2: Giảng viên chưa thực hiện giảng dạy theo các quy định trong đề cương 

chi tiết học phần: chưa cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến mục tiêu học 

phần, nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy chi tiết học phần cho người học; 

chưa tuân thủ kế hoạch giảng dạy, kiểm tra đánh giá học phần như đã ban hành; 

chưa có hướng dẫn học tập phù hợp với nội dung học phần và yêu cầu dạy ‐ học; 

nội dung kiến thức giảng dạy chưa chính xác, chưa hoàn toàn phù hợp với đề cương 

chi tiết học phần đã công bố.  

 Mức 3: Giảng viên đã thực hiện các quy định trong đề cương chi tiết học phần 

nhưng chưa có hướng dẫn học tập cụ thể phù hợp với nội dung học phần và các yêu 

cầu dạy ‐ học nhằm giúp người học chủ động học tập tích cực.  

 Mức 4 : Giảng viên thực hiện đầy đủ các quy định trong đề cương chi tiết học 

phần: truyền đạt nội dung kiến thức đúng với đề cương đã công bố cho người học 

trên trang web, đưa ra các hướng dẫn học tập môn học cụ thể, giúp sinh viên chủ 

động học tập và tìm hiểu kiến thức học phần.  

 Mức 5 : Đạt mức 4. Giảng viên truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức có liên quan 

đến học phần, lĩnh vực theo học; có nội dung bài giảng chính xác, cập nhật kiến thức 

mới, hiện đại và có bài tập liên hệ thực tế, phương pháp tiếp cận phù hợp với mục 

tiêu, nội dung bài học; giảng dạy dễ hiểu, khơi dậy sự hứng thú và khuyến khích 

người học chủ động học tập, tạo điều kiện cho người học chủ động lĩnh hội kiến 

thức.  
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Tiêu chí 2: Giảng viên giúp sinh viên liên hệ giữa kiến thức được học và thực tiễn của 

học phần 

 Mức 1: Giảng viên chỉ cung cấp các kiến thức có liên quan đến học phần. Các nội 

dung kiến thức hoàn toàn là lý thuyết, không gắn với thực hành/thực tế; người học 

không có hình dung cụ thể về kiến thức được trang bị, dẫn đến không hiểu và 

không đáp ứng được yêu cầu của học phần. 

 Mức 2: Giảng viên cung cấp các kiến thức có liên quan đến học phần; có nội 

dung phù hợp với yêu cầu của học phần nhưng không có hướng dẫn người học cụ 

thể, chính xác về cách thức tiếp cận học phần và gắn liền với thực tế nhằm giúp 

người học nhận thức rõ về lĩnh vực theo học.  

 Mức 3: Giảng viên đã cung cấp đầy đủ các kiến thức được học đúng với đề 

cương học phần nhưng thiếu tính thực tiễn, không đúng trọng tâm, các dẫn chứng 

đi kèm kiến thức được trang bị còn chung chung, khiến người học chưa hiểu rõ về 

học phần. 

 Mức 4: Giảng viên truyền đạt kiến thức tốt, có vận dụng, liên hệ giữa các kiến 

thức được học và thực tiễn học phần; giúp sinh viên hiểu rõ được kiến thức và có thể 

vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn linh hoạt, hợp lý; được sinh viên đánh 

giá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên có phương pháp giảng dạy tốt, biết cách khuyến 

khích sinh viên học tập tích cực và chủ động trong lĩnh hội kiến thức, tạo điều kiện 

để sinh viên áp dụng kiến thức được học giải quyết các bài toán thực tế. Được sinh 

viên đánh giá tốt trở lên. 

Tiêu chí 3: Giảng viên áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau để khuyến 

khích sinh viên tự học, tự khám phá kiến thức 
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 Mức 1: Giảng viên có phương pháp giảng dạy còn đơn giản, dựa nhiều vào sách 

vở, kiến thức còn ít, chưa áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau để 

khuyến khích sinh viên tự học, tự khám phá kiến thức. 

 Mức 2: Giảng viên truyền đạt kiến thức còn đơn điệu, phương pháp dạy học còn 

đơn giản chưa định hướng phương pháp học phù hợp cho sinh viên, chưa khuyến 

khích sinh viên tự học, tự khám phá và mở rộng kiến thức. 

 Mức 3: Giảng viên đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau để truyền 

đạt kiến thức cho sinh viên nhưng các phương pháp này chưa sát với thực tế, chưa 

khơi gợi giúp sinh viên tự xác định phương thức học tập phù hợp với học phần và 

lĩnh vực theo học.  

 Mức 4: Giảng viên đã áp dụng được nhiều phương pháp dạy học khác nhau 

giúp sinh viên vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế; đồng thời, với mỗi phương 

pháp học, sinh viên có thể tiếp cận và khám phá các nội dung kiến thức theo nhiều 

cách khác nhau. Ngoài những kiến thức về lý thuyết sách vở trên lớp, sinh viên đã 

có thể tự khám phá, tự học ở nhà. Nhìn chung, sinh viên đồng ý với phương pháp 

giảng dạy của giảng viên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên có kiến thức chuyên môn cao, có phương pháp 

dạy học dễ hiểu, linh hoạt, áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để khuyến khích 

sinh viên tự học, tự khám phá kiến thức. Được sinh viên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu chí 4: Sinh viên được giảng viên khuyến khích tham gia các hoạt động học tập 

trên lớp 

 Mức 1: Hoạt động giảng dạy diễn ra một chiều, giảng viên nói và sinh viên chép 

bài. Giảng viên chưa khuyến khích sinh viên chủ động tham gia các hoạt động học 

tập trên lớp.  

 Mức 2: Giảng viên chưa khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động trên lớp 

mà chỉ tập trung vào hoạt động học tập. Trên lớp, sinh viên không có cơ hội được 
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thể hiện quan điểm của mình, hoạt động dạy học đôi khi gây nhàm chán, ít hiệu quả 

trong tiếp thu kiến thức.  

 Mức 3: Sinh viên đã được khuyến khích tham gia một số hoạt động học tập trên 

lớp, song các hoạt động không nhiều và không thực sự gây hứng thú cho sinh viên. 

 Mức 4: Giảng viên đã khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học tập 

trên lớp, tạo sự hứng thú cho sinh viên. Ngoài việc học tập trên sách vở, giảng viên 

còn tạo không khí thoải mái khi tham gia các hoạt động học tập khác đặc biệt là các 

hoạt động tập thể. Được sinh viên đánh giá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên tạo nhiều cơ hội để sinh viên tham gia vào các 

hoạt động trên lớp, tạo không khí hứng thú cho sinh viên trong học tập. Giữa giảng 

viên và sinh viên có sự trao đổi với nhau, tạo sự hứng thú cho sinh viện trong các 

hoạt động nhóm và mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Đồng thời, giúp sinh viên tư duy 

mở rộng về các lĩnh vực theo học. Được sinh viên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu chí 5: Sinh viên được giảng viên tạo điều kiện phát triển các kỹ năng nghề 

nghiệp có liên quan đến học phần 

 Mức 1: Giảng viên chỉ dạy kiến thức trong sách vở chưa có sự liên hệ định 

hướng kiến thức nghề nghiệp, chưa tạo điều kiện phát triển các kỹ năng nghề 

nghiệp liên quan đến học phần.  

 Mức 2: Giảng viên chưa chú trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp có liên 

quan đến học phần ngay trên lớp; các kỹ năng được học chưa được áp dụng để giải 

quyết các tình huống có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.  

 Mức 3: Giảng viên đã tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học 

để giải quyết các tình huống hay bài toán thực tế. Tuy nhiên, các kỹ năng này chưa 

hoàn toàn gắn với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Do đó, sinh viên chưa 

có định hình về lĩnh vực nghề nghiệp đang theo học.  
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 Mức 4: Ngoài việc học tập trên lớp, giảng viên đã liên hệ và tạo điều kiện để sinh 

viên phát triển các kỹ năng nghề nghiệp có liên quan đến học phần, kết hợp học đi 

đôi với hành, kiến thức của sinh viên được phát triển trong bối cảnh thực tế gắn với 

nghề nghiệp. Được sinh viên đánh giá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên có kỹ năng giảng dạy tốt, luôn tạo điều kiện để 

khuyến khích sinh viên hình thành và phát triển kỹ năng nghề ngay trong quá trình 

học trên lớp, giúp sinh viên sử dụng tốt các kiến thức đã được học để giải quyết các 

bài toán trong thực tế. Được sinh viên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu chí 6: Sinh viên được giảng viên tạo điều kiện phát triển các kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề… trong quá 

trình học tập 

 Mức 1: Giảng viên hướng dẫn chưa tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết 

vấn đề... ngay trong quá trình học tập, kiến thức sinh viên nhận được chỉ là những 

kiến thức sách vở, chưa gắn liền với thực tế. 

 Mức 2: Giảng viên chỉ tập trung giảng dạy theo hình thức lý thuyết, chưa có sự 

hỗ trợ sinh viên trong việc thể hiện các kỹ năng làm việc độc lập, sự tự tin và quyết 

đoán trong giải quyết vấn đề. 

 Mức 3: Giảng viên đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ 

năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn 

đề trong quá trình học tập. Tuy nhiên, việc tạo điều kiện để phát triển các kỹ năng 

cho sinh viên chưa thực sự hiệu quả, sinh viên chưa chủ động và tự tin trong việc 

thực hiện các kỹ năng này.  

 Mức 4: Giảng viên luôn tạo điều kiện để sinh viên vừa học tập vừa phát triển các 

kỹ năng gắn liền với môn học, lĩnh vực theo học. Sinh viên biết kết hợp lý thuyết và 

những kỹ năng được học để làm việc độc lập, thể hiện sự tự tin, mạnh dạn với khả 
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năng thuyết trình và giải quyết vấn đề tốt. Được sinh viên đánh giá từ loại khá trở 

lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên đã hình thành và phát triển những kỹ năng, sự 

linh hoạt, tự tin và đoàn kết hoạt động học tập theo nhóm, giúp sinh viên biết kết 

hợp lý thuyết vào thực tế để giải quyết vấn đề. Giảng viên truyền đạt đầy đủ những 

kinh nghiệm, tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện tốt tất cả các kỹ năng. Được sinh 

viên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu chí 7: Sinh viên được giảng viên giúp định hướng, phát triển tư duy logic và tính 

sáng tạo 

 Mức 1: Sinh viên không được giảng viên định hướng, phát triển tư duy logic và 

tính sáng tạo, nhìn chung các kiến thức chỉ mang tính chất cơ bản. 

 Mức 2: Giảng viên chưa thực sự giúp sinh viên định hướng, phát triển tư duy và 

tính sáng tạo ngay trong các hoạt động học tập trên lớp. 

 Mức 3: Giảng viên đã giúp sinh viên xác định phương hướng học tập. Bước đầu 

phát triển tư duy logic và sáng tạo nhưng chưa đủ khuyến khích để sinh viên phát 

huy hết khả năng trong các lĩnh vực của học phần. 

 Mức 4: Giảng viên là người có chuyên môn và trách nhiệm trong việc giảng dạy, 

đã giúp định hướng cho sinh viên ngoài việc học tập cần phát triển các tư duy logic 

và tính sáng tạo để tham gia các hoạt động khác trên lớp cũng như vận dụng tốt các 

kỹ năng được học vào xử lý/giải quyết các tình huống trong thực tế có liên quan đến 

lĩnh vực theo học. Được sinh viên đánh giá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Qua quá trình học tập trên lớp, giảng viên đã truyền đạt và 

định hướng cho sinh viên phát triển tốt các kỹ năng tư duy, tính sáng tạo và có thể 

phát huy tốt trong xử lý mọi tình huống. Được sinh viên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu chí 8: Giảng viên luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người học và chia sẻ kinh 

nghiệm với người học. 
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 Mức 1: Giảng viên chỉ truyền đạt kiến thức trong sách vở/giáo trình không chia 

sẻ kinh nghiệm thực tế có liên quan đến học phần cho sinh viên, không có sự tương 

tác hai chiều với người học, không dành thời gian cho người học thể hiện quan 

điểm, tư tưởng về học phần và lĩnh vực theo học. 

 Mức 2: Đã có sự tương tác hai chiều giữa sinh viên và giảng viên. Tuy nhiên, 

giảng viên vẫn chỉ truyền đạt kiến thức, chưa chia sẻ kinh nghiệm cũng như quan 

điểm của mình về học phần, lĩnh vực theo học. Những ý kiến đóng góp của sinh 

viên chưa được giảng viên quan tâm và định hướng lại theo yêu cầu của học phần, 

lĩnh vực theo học. 

 Mức 3: Các kiến thức về học phần, lĩnh vực theo học đã được giảng viên chia sẻ 

trên lớp với sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên cảm thấy chưa thỏa mãn với những kinh 

nghiệm mà giảng viên truyền đạt hoặc những ý kiến của sinh viên chưa nhận được 

sự quan tâm của giảng viên. Sinh viên ít có cơ hội để phân biệt lại các quan điểm, tư 

tưởng về học phần, lĩnh vực theo học. 

 Mức 4: Giảng viên đã làm tốt vai trò truyền đạt kiến thức cho người học; tạo 

điều kiện khuyến khích sinh viên phát huy quyền bình đẳng, đưa ra những ý kiến, 

quan điểm của mình về học phần. Các kiến thức có được từ giảng viên giúp sinh 

viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực theo học. Được sinh viên đánh giá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Sự tương tác hai chiều trên lớp được sinh viên đánh giá cao, 

tạo được sự đồng cảm và môi trường học tập thân thiện. Được sinh viên đánh giá từ 

loại tốt trở lên. 

Phần II: Điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy 

Tiêu chí 9: Học phần có mục tiêu về kiến thức, kỹ năng rõ ràng 

 Mức 1: Mục tiêu học phần và các kỹ năng yêu cầu đạt được từ khóa học không 

rõ ràng, khiến sinh viên còn lúng túng trong cách tiếp cận học phần. 
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 Mức 2: Học phần có mục tiêu kiến thức, kỹ năng chưa rõ ràng, khiến sinh viên 

chưa nắm hết được yêu cầu trong nội dung bài giảng, chính vì vậy, sinh viên khó 

lĩnh hội hết kiến thức được giảng viên truyền tải. 

 Mức 3: Học phần có mục tiêu kiến thức, có kỹ năng rõ ràng cho người học xong 

kiến thức vẫn còn mang tính lý thuyết chưa có mối liên hệ với thực tế và chưa 

khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu kiến thức sâu hơn. 

 Mức 4: Mục tiêu về kiến thức đưa ra rõ ràng, có yêu cầu cụ thể để sinh viên đạt 

được các kỹ năng, có liên quan đến lĩnh vực theo học và khuyến khích sinh viên mở 

rộng kiến thức. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Môn học đạt được mục tiêu kiến thức, các kỹ năng rõ ràng, 

sinh viên dễ hiểu, dễ tiếp nhận. 

Tiêu chí 10: Học phần có tỷ lệ phân bố giữa khối kiến thức lý thuyết và thực hành 

hợp lý 

 Mức 1: Nội dung học phần chỉ tập trung vào cung cấp các khối kiến thức, hoặc 

lý thuyết hoặc thực hành. 

 Mức 2: Học phần không tuân theo tỷ lệ phân bố, sự chênh lệch về kiến thức lý 

thuyết và thực hành khiến sinh viên khó đạt được kiến thức như mong muốn. 

 Mức 3: Mặc dù học phần đã có tỷ lệ phân bố về lý thuyết và thực hành nhưng 

chưa hợp lý, hoặc vẫn còn nặng về lý thuyết mà không có thực hành, ứng dụng kiến 

thức và ngược lại. 

 Mức 4: Học phần có tỷ lệ phân bố giữa khối kiến thức lý thuyết và thực hành 

hợp lý, sinh viên có thể vận dụng lý thuyết kết hợp với thực hành hiệu quả làm tăng 

hiệu quả đạt được từ học phần. 
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 Mức 5: Đạt mức 4. Sự phân bố rõ ràng giữa lý thuyết và thực hành tạo điều kiện 

cho sinh viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng linh hoạt các kiến thức đó vào giải 

quyết các bài toán thực tế và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. 

Tiêu chí 11: Thời lượng học phần được phân bổ hợp lý cho các hình thức học tập 

môn học 

 Mức 1: Thời lượng học phần không được phân bổ hợp lý, không áp dụng linh 

hoạt cho nhiều hình thức học tập khác nhau. Sinh viên không có đủ thời gian để tiếp 

nhận kiến thức học phần. 

 Mức 2: Thời lượng học phần chưa thật sự hợp lý, sinh viên ít có thời gian để ứng 

dụng kiến thức được học. 

 Mức 3: Học phần đã được phân bổ cho các hình thức học tập học phần song hiệu 

quả đạt được còn chưa cao, chưa thực sự khích lệ sinh viên học tập chủ động. 

 Mức 4: Thời lượng các học phần đã được phân bổ hợp lý cho các hình thức học 

tập học phần, sinh viên có đủ thời gian để thử nghiệm/trải nghiệm các kiến thức 

được học trong các tình huống cụ thể. Thời gian dành cho học phần đủ để khuyến 

khích sinh viên học tập tích cực và đạt hiệu quả cao. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Phân bổ hợp lý các hình thức học tập học phần, giúp sinh 

viên tiếp thu bài nhanh, dễ hiểu và khuyến khích sinh viên ứng dụng mở rộng kiến 

thức theo ngành học. 

Tiêu chí 12: Các hình thức học tập được thiết kế phù hợp với nội dung và khối lượng 

kiến thức của học phần 

 Mức 1: Các hình thức học tập được thiết kế hoàn toàn không phù hợp với nội 

dung và khối lượng kiến thức của học phần, khiến sinh viên không thể theo được 

tiến độ của từng học phần. 
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 Mức 2: Các hình thức học tập chưa phù hợp với nội dung của học phần, sự phân 

bố khối lượng kiến thức theo các hình thức học tương ứng không phù hợp khiến 

sinh viên không nắm được mục đích của học phần, dẫn tới hiệu quả tiếp thu không 

cao. 

 Mức 3: Các hình thức học tập phù hợp với nội dung và khối lượng kiến thức học 

phần nhưng chưa gắn với thực tế nên chỉ dừng ở việc giúp sinh viên nắm được kiến 

thức, hiểu được học phần mà chưa khuyến khích tính chủ động, sự sáng tạo tìm tòi 

của người học. 

 Mức 4: Các hình thức học tập đã được thiết kế phù hợp với nội dung và khối 

lượng kiến thức của học phần, khuyến khích được sinh viên chủ động, sáng tạo 

trong môn học. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Nội dung học phần dễ hiểu, kiến thức gắn liền cả lý thuyết và 

thực tiễn. 

Tiêu chí 13: Học liệu có nội dung chính xác và được cập nhật thường xuyên 

 Mức 1: Chưa có giáo trình và tài liệu môn học chính xác, các học liệu chỉ mang 

tính chất cơ bản và nội dung không được cập nhật. 

 Mức 2: Giáo trình có nội dung cũ và chưa sát với chương trình học. 

 Mức 3: Giáo trình và tài liệu học phần có nội dung sát với đề cương nhưng chưa 

được cập nhật thường xuyên và các dữ kiện chưa sát với thực tế của lĩnh vực theo 

học. 

 Mức 4: Giáo trình và tài liệu học phần có nội dung chính xác và cập nhật thường 

xuyên, nội dung kiến thức mở rộng giúp sinh viên hiểu rõ về học phần và lĩnh vực 

theo học. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giáo trình và tài liệu có nội dung chính xác, kiến thức được 

cập nhật mới và sát với thực tế nhất. Được sinh viên đánh giá từ loại tốt trở lên. 
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Tiêu chí 14: Cơ sở vật chất của trường đáp ứng tốt các yêu cầu về đào tạo và học tập 

của người học (gồm giảng đường, bàn ghế, phương tiện nghe nhìn, các ứng dụng tiện ích trực 

tuyến - truy cập Internet, Website...) 

 Mức 1: Cơ sở vật chất không đáp ứng các yêu cầu về dạy và học, phòng học nhỏ 

không đủ chỗ cho sinh viên, thiếu bàn ghế.  

 Mức 2: Giảng đường chưa đầy đủ các phương tiện hỗ trợ quá trình dạy và học, 

môi trường ngột ngạt, không có không gian thoáng mát. Các phương tiện nghe nhìn 

còn thiếu, các ứng dụng tiện ích hỗ trợ người học còn chậm và chưa đáp ứng được 

nhu cầu. 

 Mức 3: Giảng đường có đủ không gian cho sinh viên học tập, tuy nhiên cơ sở vật 

chất còn hạn chế, chất lượng không ổn định đôi khi làm ảnh hưởng đến quá trình 

dạy học trên lớp. 

 Mức 4: Cơ sở vật chất của trường đáp ứng tốt các yêu cầu dạy và học, môi 

trường học tập thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu mở rộng kiến thức và ứng dụng 

kiến thức ngay trong quá trình học tập trên lớp. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Môi trường dạy và học phù hợp và hiện đại. Nhà trường đã 

trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất và các phương tiện giúp cho người học chủ động 

học tập và khám phá kiến thức mới. 

Tiêu chí 15: Người học nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ khi 

được yêu cầu 

 Mức 1: Người học không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía cán bộ của Nhà 

trường (bao gồm các Khoa/Viện và các phòng ban chức năng) trong suốt quá trình 

học tập.  

 Mức 2: Người học chưa nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tối đa của các cán bộ khi 

được yêu cầu, có những vấn đề các cán bộ chưa đáp ứng được hết các yêu cầu của 

người học, đôi khi có thái độ chưa đúng với người học. 
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 Mức 3: Người học đã có được sự hỗ trợ của các cán bộ trong quá trình học tập 

nhưng vẫn tồn tại thái độ không nhiệt tình trong việc tư vấn và hỗ trợ, làm cho 

người học chưa cảm thấy thỏa mãn. 

 Mức 4: Các cán bộ đã giúp đỡ nhiệt tình và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình 

học tập.  

 Mức 5: Đạt mức 4. Sự nhiệt tình giúp đỡ của các cán bộ tạo ra môi trường làm 

việc hiệu quả, chuyên nghiệp cho Nhà trường. Các cán bộ biết cách khuyến khích, 

động viên người học tham gia các hoạt động trước, trong và sau khóa học, giúp sinh 

viên ý thức rõ vai trò, trách nhiệm khi là sinh viên của Trường. 

Phần III: Cảm nhận chung của người học về học phần 

Tiêu chí 16: Sinh viên hài lòng với việc tổ chức giảng dạy học phần này 

 Mức 1: Sinh viên hài lòng với việc tổ chức giảng dạy môn học, đồng nghĩa với 

việc sinh viên đánh giá tốt các tiêu chí như Giảng viên truyền tải đầy đủ các kiến 

thức về môn học theo đề cương học phần đã công bố; Giảng viên giúp sinh viên liên 

hệ giữa kiến thức được học và thực tiễn của môn học. Việc truyền tải đầy đủ nội 

dung kiến thức các học phần và giúp sinh viên liên hệ kiến thức với thực tế tạo điều 

kiện cho sinh viên có thể tự mình vận dụng những kiến thức đã được học, được thực 

hành vào việc giải quyết các vấn đề trong hiện tại cũng như tương lai. 

 Mức 2: Không đồng ý, sinh viên cho rằng việc tổ chức giảng dạy học phần 

không đem lại hiệu quả, từ việc truyền đạt kiến thức của giảng viên cho tới liên hệ 

kiến thức với thực tế. Tất cả các khâu không đem lại kết quả như mong muốn cho 

người học. Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên đánh giá không tốt các tiêu chí về 

tổ chức giảng dạy học phần. 

 Mức 3: Sinh viên không xác định được việc tổ chức môn học có thực sự đem lại 

hiệu quả cho người học trong quá trình học hay không.  

Tiêu chí 17: Sinh viên hài lòng với phương pháp giảng dạy học phần của giảng viên 
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 Mức 1: Sinh viên hài lòng, tức là đồng ý với tiêu chí Giảng viên sử dụng đa dạng 

các phương pháp giảng dạy khác nhau trong môn học, khuyến khích người học 

tham gia các hoạt động trên lớp nhằm khuyến khích, kích thích người học phát triển 

tư duy cũng như hoàn thiện các kỹ năng để có thể linh hoạt trong việc giải quyết các 

vấn đề thực tế được sinh viên đánh giá cao. 

 Mức 2: Sinh viên không đồng ý với việc giảng viên áp dụng nhiều phương pháp 

giảng dạy khác nhau vào học phần, cũng như không tạo điều kiện cho sinh viên 

tham gia vào các hoạt động trên lớp. 

 Mức 3: Không xác định, sinh viên không xác định được phương pháp giảng dạy 

môn học của giảng viên cũng như việc khuyến khích tham gia các hoạt động có đem 

lại hiệu quả cho người học hay không. 

Tiêu chí 18: Học phần đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết 

thực 

 Mức 1: Lựa chọn ở mức đồng ý cho thấy sinh viên đánh giá tốt về các tiêu chí 

liên quan tới việc trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực cho người học như việc 

giảng viên tạo điều kiện phát triển các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề… trong quá trình học tập 

cũng như tạo điều kiện phát triển các kỹ năng nghề nghiệp có liên quan đến học 

phần. 

 Mức 2: Sinh viên không đồng ý với việc được giảng viên tạo điều kiện phát triển 

các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải 

quyết vấn đề… trong quá trình học tập cũng như tạo điều kiện phát triển các kỹ 

năng nghề nghiệp có liên quan đến học phần; tức là sinh viên đánh giá không cao về 

các tiêu chí này. 

 Mức 3: Sinh viên không xác định được học phần có trang bị cho người học 

những kiến thức và kỹ năng thiết thực hay không. 
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Tiêu chí 19: Sinh viên mong muốn sẽ được tiếp tục theo học giảng viên trong các học 

phần khác có liên quan 

 Mức 1: Đồng ý tức là sinh viên đã có đánh giá tốt về giảng viên giảng dạy học 

phần đó về cả cách tổ chức giảng dạy học phần, phương pháp giảng dạy cho đến 

việc cung cấp cho người học các kỹ năng để có thể tự giải quyết các vấn đề liên quan 

tới học phần trong thực tế. Đây là cơ sở để giảng viên tiếp tục được tín nhiệm trong 

các học phần có liên quan. 

 Mức 2: Không đồng ý, sinh viên không muốn tiếp tục theo học giảng viên trong 

các học phần khác có liên quan đồng nghĩa với việc sinh viên đánh giá thấp các yếu 

tố liên quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên. Hoạt động giảng dạy của 

giảng viên chưa làm người học thỏa mãn. 

 Mức 3: Không xác định, sinh viên không xác định được rằng muốn tiếp tục được 

theo học giảng viên trong các môn học khác có liên quan do không đánh giá được 

chính xác các tiêu chí liên quan tới hoạt động giảng dạy của giảng viên. 
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PHẦN IV 

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN 

I. QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ  

Kinh phí để tổ chức đào tạo một ngành học bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, 

kinh phí do người học đóng góp (học phí) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

Sinh viên 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 Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ‐

ĐHQGHN). 

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). 

Đối với các học phần học lại, học cải thiện, học ngoài ngành của sinh viên: 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). 

Có hai hình thức thu cụ thể như sau: 

 Thu theo tín chỉ (đối với sinh viên học lại, học cải thiện, học ngoài ngành): Sinh 

viên nộp học phí theo tổng số tín chỉ đã đăng ký học của từng kỳ học. 

 Thu theo niên chế : Sinh viên nộp học phí theo kỳ học (mỗi năm được tính 02 kỳ 

học chính) trên cơ sở thông báo của Nhà trường. 

Đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo, học phí chương trình đào tạo 

thứ hai: Số học phí phải nộp trên cơ sở số tín chỉ đăng ký học của từng kỳ đó (thực hiện 

Điểm 1, Điều 24, Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN). 

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). 

Số tiền phải nộp được tính như sau: 

 Nộp theo tín chỉ: Học phí phải nộp = Số tín chỉ đăng ký học x Định mức học phí 

tín chỉ của từng loại hình đào tạo. 
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 Nộp theo niên chế: Sinh viên nộp theo thông báo của Nhà trường trước mỗi 

kỳ học.  

II. CƠ SỞ TÍNH MỨC THU HỌC PHÍ  

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”.  

III. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

 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. 

IV. THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ  

Nộp học phí theo thông báo trước mỗi kỳ học.  

Dự kiến: 

 Học kỳ I năm học 2018‐2019: Từ 15/9/2018 đến 20/9/2018  

 Học kỳ II năm học 2018‐2019: Từ 01/02/2019 đến 05/02/2019  

V. NỘP HỌC PHÍ  

a. Hình thức thu 

Thu học phí 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 Nhà trường). 

b. Ngân hàng thu học phí 

Ngân hàng BIDV Mỹ Đình 

c. Yêu cầu 

 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). 

 Thông báo số tài khoản đăng ký nộp học phí tự động qua BIDV về Nhà trường để 

thu nộp học phí (đối với những sinh viên đăng ký sau). 

 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). 

d. Các bước thực hiện nộp học phí  



 58

Bước 1: Nhà trường gửi thông báo số tiền học phí sinh viên phải nộp qua website Nhà 

trường, trên cơ sở đó sinh viên đối chiếu: 

(1) Mã sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp học 

(2) Đối tượng miễn, giảm 

(3) Tổng số học phần (tín chỉ) đăng ký (đối với sinh viên học lại, học cải thiện, học 
ngoài ngành, học ngành thứ hai) 

(4) Tổng số tiền học phí phải nộp 

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

 Bước 2: Chuẩn bị học phí 

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 + Số dư tối thiểu (50.000đ). 

− 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. 

Bước 3: Nhận biên lai 

− Thời gian: Sinh viên nhận biên lai thu học phí qua ngân hàng (nếu cần) sau khi có 

thông báo của Phòng Kế hoạch ‐ Tài chính. 

− Địa điểm: Cửa số 03, Phòng 405, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

e. Trách nhiệm, nghĩa vụ 

− 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. 

f. Các địa điểm giao dịch của BIDV Mỹ Đình hỗ trợ thu nộp học phí qua ngân hàng 

(Cập nhật đến ngày 01/8/2018) 

TT ĐIỂM GIAO DỊCH ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

MÁY 

LẺ 

1 

Trụ sở chi nhánh ‐

Phòng Giao dịch 

khách hàng cá nhân 

Tầng 1,2,3 Tháp B THVP,TTTM và 

CCCC, Golden Palace, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nộii 

(024) 39926302 
626; 627; 

656; 632 
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TT ĐIỂM GIAO DỊCH ĐỊA CHỈ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

MÁY 

LẺ 

2 
Phòng Giao dịch 

Nguyễn Cơ Thạch 

Tòa nhà C2, đường Nguyễn Cơ 

Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

(024) 62874318 869 

3 
Phòng Giao dịch 

Nguyễn Phong Sắc 

Nhà D5C ‐ Trần Thái Tông, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
 (024) 62690635 860 

4 
Phòng Giao dịch 

Gardenia 

SO01 Toà nhà A2 Vinhomes 

Gardenia, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

(024) 37765477 865 

5 
Phòng Giao dịch 

Lạc Long Quân 
288 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 

(024) 37537046 

(024) 37591981 

Đơn vị 

hỗ trợ 

chính 

6 
Phòng Giao dịch 

Dương Đình Nghệ 

Tầng 1, Tòa nhà HH2 Contrexim ‐ 

đường Dương Đình Nghệ, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

(024) 32262724 852 

VI. CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO SINH VIÊN 

a. Hình thức thanh toán 

Chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng của sinh viên đã đăng ký nộp 

học phí. 

b. Các khoản thanh toán 

Học phí được rút/hoàn lại, học bổng, tiền trợ cấp, hỗ trợ, tiền khen thưởng, tài trợ… 

c. Rút/hoàn lại học phí  

* Áp dụng đối với các học phần học lại, học cải thiện, học ngoài ngành của các 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. 
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PHẦN V 

CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ  

I. CÔNG TÁC SINH VIÊN 

1. Quy chế công tác sinh viên 

Thực hiện theo Quyết định số 32/QĐ‐ĐHQGHN ngày 5/1/2017 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN.  

(Xem tại: http://ueb.edu.vn/Sub/13/newsdetail/VB_DH/18429/quy‐che‐cong‐tac‐sinh‐

vien‐tai‐%C4%91hqghn.htm) 

 

2. Chế độ chính sách đối với sinh viên 

2.1. Học bổng khuyến khích học tập  

− Đối tượng: Sinh viên có kết quả học tập (chỉ tính điểm thi lần đầu) và rèn luyện đạt 

từ loại khá trở lên, trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B, mỗi kỳ học 14 tín chỉ 

trở lên và không bị kỷ luật. 

− Có 3 mức học bổng: Mức 1 dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết 

quả rèn luyện xuất sắc. Mức 2 dành cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và 

kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức 3 dành cho sinh viên có kết quả học tập đạt loại 

khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

Tại học kỳ xét học bổng, sinh viên được xét, cấp học bổng phải hoàn thành ít nhất 14 

tín chỉ. 

Trong trường hợp đặc biệt, nếu sinh viên chưa hoàn thành 14 tín chỉ thì Thủ trưởng 

đơn vị quyết định. 

− Kết thúc học kỳ, căn cứ vào ngân khoản, tiêu chí xét cấp học bổng, Thủ trưởng đơn 

vị quyết định cấp các loại học bổng theo từng khóa, từng ngành. 

Sinh viên đang được hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi theo Quy định hiện hành 

của Nhà nước, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì vẫn được xét cấp học bổng khuyến khích 

học tập. 

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng. 

* Đối với sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao theo Thông tư 23: 

1. Tiêu chí: Sinh viên có kết quả học tập (chỉ tính điểm thi lần đầu tiên) và rèn luyện 

đạt từ loại khá trở lên, trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B và không bị kỷ 

luật. Tại kỳ xét học bổng, sinh viên phải hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ. Trong trường hợp đặc 

biệt, nếu sinh viên chưa hoàn thành 14 tín chỉ do lịch trình đào tạo thì Hiệu trưởng quyết 

định. (Quy định của ĐHQGHN) 
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2. Mức học bổng:  

a) Mức 1: 100% học phí  

Kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc. 

b) Mức 2: 50% học phí  

Kết quả học tập giỏi trở lên và kết quả rèn luyện giỏi. 

c) Mức 3: 25% học phí  

Kết quả học tập khá trở lên và kết quả rèn luyện khá. 

2.2. Học bổng chính sách 

− Đối tượng được cấp học bổng chính sách là sinh viên hệ cử tuyển đang học tại các 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

− Mức học bổng chính sách là 360.000đồng/tháng và cấp đủ 12 tháng trong một năm 

học. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thời gian năm học 

cuối không đủ 12 tháng thì học bổng được cấp theo số tháng thực học của năm học đó. 

− Nguồn kinh phí thực hiện cấp học bổng chính sách được cân đối trong dự toán chi 

Ngân sách Nhà nước sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm theo phân cấp hiện hành của 

Luật Ngân sách và do các địa phương trực tiếp quản lý. 

Ngoài các loại học bổng quy định trên, còn có các học bổng tài trợ của các tổ chức, 

hội và các quỹ trong và ngoài nước cấp cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, cho sinh viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn 

nhưng hiếu học. Việc xét cấp học bổng này sẽ thông báo riêng về tiêu chuẩn đối với 

từng loại học bổng. 

2.3. Miễn giảm học phí 

2.3.1. Đối tượng được miễn 100% học phí 

a. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN‐

VBQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể: 

− 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. 
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b. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ. 

c. 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. 

e. 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. Cụ thể: 

− 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. 

− Vùng có điều kiện kinh tế ‐ xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định 

theo các văn bản quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT‐BGDĐT‐BTC‐BLĐTBXH. 

2.3.2. Đối tượng được giảm 70% học phí  

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế ‐ xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể: 

− Người dân tộc thiểu số (không phải là người dân tộc thiểu số rất ít người); 

− Vùng có điều kiện kinh tế ‐ xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại phụ lục I 

kèm theo Thông tư số liên tịch 09/2016 (trừ các vùng có điều kiện kinh tế‐ xã hội khó khăn). 

2.3.3. Đối tượng được giảm 50% học phí (Mục b điều 4 khoản 3 Thông tư liên tịch 09/2016) 

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. 

2.4. Hỗ trợ chi phí học tập 

a. Đối tượng 

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

(1) 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. 

(2) Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao 

gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo 

đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng. 

(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) 

b. Mức hỗ trợ 

− Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 

10 tháng/năm học/ sinh viên. 

− Số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức. 
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2.5. Trợ cấp xã hội 

a. Đối tượng được cấp trợ cấp xã hội  

(1) Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao. Căn cứ để xác định người dân tộc ít 

người là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu giấy khai sinh bản gốc bị 

thất lạc), trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Người dân tộc ít người ở 

vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khấu thường trú ở 

vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm nhập học tại trường). Việc xác định 

vùng cao theo quy định hiện hành. 

(2) Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Đây là những 

người không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên (sinh 

viên phải xuất trình giấy xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã 

trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú). 

(3) 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. 

(4) Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những 

người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo phải xuất trình giấy chứng nhận là sinh viên 

thuộc hộ nghèo do UBND cấp xã xác nhận theo mẫu giấy chứng nhận ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2009/TTLT‐BGDĐT‐BTC‐BLĐTBXH. 

b. Mức trợ cấp xã hội 

− Mức trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng và cấp 12 tháng trong năm. 

− Đối với sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế ‐ xã hội đặc 

biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung có mức 

trợ cấp xã hội 140.000 đồng/tháng. 

2.6. Trợ cấp ưu đãi 

2.6.1. Đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi 

− Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong kháng chiến; 

thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; 

− Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng lao động 

trong kháng chiến; 

− Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt 

động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/08/1945; 

− Con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
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2.6.2. Phạm vi áp dụng 

Chế độ ưu đãi trong giáo dục được áp dụng đối với sinh viên là: 

− Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại mục 1 (sau đây gọi chung 

là sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ chính quy tập trung có khóa học từ 1 năm trở 

lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường 

phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên 

trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học. 

− Sinh viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa 

trong một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất (bao gồm: trợ cấp một 

lần, trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu có) tại một trường. 

− Không áp dụng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với sinh viên diện chính 

sách thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học. 

+ Đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học 

+ Người có công bị đình chỉ chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

2.6.3. Chế độ ưu đãi 

− Chế độ trợ cấp ưu đãi hàng năm 

− Chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng 

Các mức trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ‐CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách 

mạng. 

2.6.4. Phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi 

Phòng Lao động ‐ Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp cho sinh viên 

thuộc diện ưu đãi. 

2.7. Tín dụng cho sinh viên 

2.7.1. Đối tượng được vay vốn 

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc 

tương đương 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:  

1. 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.  

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: 

‐ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn 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 gia đình nghèo theo quy định của pháp luật. 
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3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, 

thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú. 

2.7.2. Phương thức cho vay 

1. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay 

thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm 

trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp 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, được trực 

tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở. 

2. Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên.  

2.7.3 Điều kiện vay vốn 

1. 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 tại mục 2.7.1 

2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác 

nhận được vào học của nhà trường.  

3. Đối với học sinh, sinh viên từ 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. 

2.7.4. Mức vốn cho vay 

Mức vốn cho vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.  

2.7.5. Lãi suất cho vay 

1. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,5%/tháng.  

2. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

II. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHKT 

1.1. Giới thiệu 

Ngày 6/3/2007, theo Quyết định số 290/QĐ‐TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường 

ĐHKT thuộc ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN. 

Theo đó, được sự tín nhiệm và tin tưởng của Đoàn ĐHQGHN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Khoa Kinh tế ‐ ĐHQGHN được đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKT ‐ 

ĐHQGHN vào tháng 4/2007.  

Từ khi trở thành cơ sở Đoàn trực thuộc ĐHQGHN (1999) đến nay, Đoàn Trường 

ĐHKT đã trải qua 7 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2017‐2019 là nhiệm kỳ thứ VIII. 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 708 ‐ Khu vực Giảng đường Việt Úc; ĐT: (84‐4) 39956897; 

E‐mail: ueb.doanthanhnien@gmail.com; Website: http://doantn.ueb.edu.vn/  
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1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

− Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, sinh viên. 

− Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho 

đoàn viên. 

− Chỉ đạo và phối hợp với Hội Sinh viên Trường ĐHKT tổ chức các chương trình hỗ 

trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các khóa học huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn 

hóa ‐ thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên. 

− Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, tổ chức kinh tế ‐ xã hội thực hiện tốt công 

tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn 

dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. 

− Phụ trách công tác phát triển Đảng trong sinh viên, giới thiệu đoàn viên thanh 

niên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. 

1.3. Ban Chấp hành và cơ cấu tổ chức 

Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT gồm 7 Liên chi Đoàn (LCĐ) và 1 Chi đoàn cán bộ 

trực thuộc, với hơn 1.600 đoàn viên. Sơ đồ cơ cấu tổ chức như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Chấp hành khóa VIII của Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2017‐2019 

gồm 17 đồng chí, trong đó nhân sự chủ chốt gồm các đồng chí sau: 
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Phó Bí thư:  

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai ĐT: 0975701257  Email: maintt@vnu.edu.vn 

1.4. Một số hoạt động nổi bật trong năm học 2017-2018 

1.4.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Đây là công tác trọng tâm mà Đoàn Trường tập trung hướng tới. Dưới sự chỉ đạo của 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Trường đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các 

chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Đoàn ĐHQGHN 

và của Nhà trường. Ngoài những hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng thường niên, 

BCH Đoàn còn triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng và nâng cao năng lực 

đoàn viên toàn trường, tiêu biểu như: 

Trong năm học vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn Trường đã thực hiện nghiêm túc việc 

triển khai hoạt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đoàn Trường đã triển khai cuộc thi làm Clip học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh với 02 Clip đạt giải.  

Các hoạt động sinh hoạt chính trị mang tính định kỳ vẫn được tổ chức thường xuyên 

và có những nét đổi mới để tiếp cận với đoàn viên, sinh viên ngày càng hiệu quả. 

Đoàn Trường cũng thường xuyên nắm bắt và theo dõi các diễn biến trong đời sống 

tinh thần, tư tưởng của đoàn viên, sinh viên. Vào những thời điểm xảy ra các sự kiện chính 

trị nhạy cảm, Đoàn Trường luôn chủ động trong việc phổ biến, tuyên truyền, định hướng, 

giúp đoàn viên, sinh viên có nhận thức đúng đắn, vững vàng. 

Đặc biệt, Đoàn Trường đã tiến hành lồng ghép những nội dung giáo dục chính trị, tư 

tưởng vào trong các hoạt động, sự kiện, từ đó giúp đoàn viên, sinh viên có ý thức cao hơn 

trong các hoạt động tập thể, xã hội. Điển hình là chương trình cắm trại – Chào mừng ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề: “UEB: Sáng tạo và khởi nghiệp” nhằm giúp 

đoàn viên, sinh viên có nhận thức đúng đắn về hội nhập đất nước, những màu sắc văn hóa, 

giáo dục chính trị “hòa nhập nhưng không hòa tan”. 

1.4.2. Công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học 

Đoàn Trường luôn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên. Cùng 

với việc hỗ trợ hoạt động cho các câu lạc bộ (CLB) chuyên môn như CLB Kinh tế trẻ (YEC), 

CLB Tiếng Anh (BeOne), CLB Quản trị kinh doanh (BA Plus), CLB Nhà doanh nghiệp 

tương lai (FEC) và đặc biệt Nhóm cộng đồng sinh viên Kinh tế nghiên cứu khoa học 

(RCES). Ngoài ra, Đoàn Trường tiếp tục chủ động phối hợp cùng các phòng, khoa, viện 

nhằm tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích đoàn viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 

học. 

Trong năm học vừa qua, các sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học có cơ hội 

tham gia các chương trình do Đoàn Trường và RCES phối hợp tổ chức, như chương trình 3 

R‐talk nhằm hướng dẫn sinh viên về phương pháp nghiên cứu khoa học từ bước khởi đầu 
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đến khi bảo vệ và nghiệm thu công trình, hay Defense Trial 2017 – cuộc thi đầu tiên về báo 

cáo và bảo vệ công trình nghiên cứu khoa học trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. 

Bên cạnh đó, tiếp nối thành công của những mùa đầu tiên, RCES Companion mùa thứ 

ba tiếp tục được RCES tổ chức thành công. Đây là chương trình hỗ trợ các bạn sinh viên lần 

đầu tiên thực hiện nghiên cứu khoa học. Trong đó, RCES đóng vai trò cầu nối giữa Buddy ‐ 

sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học cao và Newbie ‐ sinh viên lần đầu tiên thực 

hiện nghiên cứu. Cùng sự hỗ trợ trực tiếp của Buddy dành cho Newbie, chương trình RCES 

Companion còn thực hiện 4 workshop hỗ trợ nghiên cứu cho Newbie. Đoàn Trường cũng 

chú trọng phát triển “Chuyên san phát triển bền vững” dành cho sinh viên đam mê nghiên 

cứu và quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững.  

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Trường, CLB Kinh tế trẻ (YEC) đã tổ chức thành công các 

hội thảo thiết thực dành cho sinh viên như: “Hội thảo thường niên 2017: Phát triển bền 

vững – kinh tế xanh”, “Hướng nghiệp: Xuất khẩu logistics”… 

 Về những kết quả đạt được, trong năm học qua, Trường ĐHKT đã đạt thứ hạng cao 

trong Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc khối ngành Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh lần thứ IV diễn ra tại Trường ĐHKT ‐ Đại học Đà Nẵng. Đây là hoạt động 

thường niên được tổ chức 2 năm một lần, tạo cơ hội cho sinh viên chia sẻ kiến thức, kinh 

nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của mình, từ đó thúc đẩy niềm đam 

mê khoa học của sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Trường ĐHKT ‐ 

ĐHQGHN có 3 đề tài xuất sắc vượt qua vòng sơ loại và được báo cáo tại hội nghị gồm: 

“Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp để lựa chọn và phân nhóm nhà 

cung cấp xanh” (đạt giải Nhì), “Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài 

khóa đến thị trường chứng khoán Việt Nam” và “Chính sách bảo hộ trong ngành công 

nghiệp ô tô Việt Nam”. 

Các hoạt động hỗ trợ học tập cho đoàn viên, sinh viên cũng được Đoàn Trường tổ 

chức thường xuyên, chẳng hạn như phong trào “Ôn chất lượng – Thi nghiêm túc” được 

triển khai định kỳ vào trước các kỳ thi.  

Bên cạnh đó, Đoàn Trường còn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài 

triển khai các chương trình thiết thực, góp phần nâng cao kỹ năng cũng như trau dồi vốn 

kiến thức cần thiết cho đoàn viên, sinh viên như Cuộc thi UEB Genesis Start‐up 2017, 

Chương trình huấn luyện đầu khóa dành cho toàn bộ tân sinh viên K61, “Nghề nghiệp tài 

chính” do Khoa Tài chính ‐ Ngân hàng tổ chức dành cho sinh viên năm 3 và năm 4, Cuộc 

thi “Color me run – Đường chạy sắc màu” tại Hà Nội. Ngoài ra, các Liên chi Đoàn 

Khoa/Viện cũng đã tổ chức thành công chương trình mang bản sắc riêng của từng 

Khoa/Viện như: “Sinh viên Tài chính với chủ đề Tài chính cho khởi nghiệp” (Khoa Tài 

chính ‐ Ngân hàng), “360 độ Phát triển 2017” (Khoa Kinh tế Phát triển), “Cuộc thi ACES – 

Super Salesman” (Viện Quản trị Kinh doanh)... 

1.4.3. Công tác phát triển Đảng 
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Việc bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn được Đoàn Trường đã thực hiện 

nghiêm túc. Vào đầu năm học, Đoàn Trường tổ chức “Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

cán bộ đoàn các cấp”, 100% các bí thư Chi đoàn, Liên chi đoàn được tham gia tập huấn và 

nâng cao năng lực chuyên môn trong hoạt động đoàn. 

Ngoài ra, Đoàn Trường đã chủ động phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác Sinh 

viên tổ chức cuộc nói chuyện “Đối thoại với Hiệu trưởng”, tạo cơ hội cho các bạn thủ lĩnh 

Đoàn – Hội có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng tại hội nghị này. Đồng thời, 

Đoàn Trường cũng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, thảo luận về các sự 

kiện kinh tế ‐ chính trị ‐ xã hội của đất nước và thế giới cho đoàn viên, sinh viên. 

Về mặt phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động, Đoàn Trường đã có 

sự liên kết chặt chẽ với Hội Sinh viên, Công đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Phòng 

Chính trị và Công tác Sinh viên… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động. 

Công tác phát triển Đảng cũng được Đoàn Trường tập trung triển khai. Trong 

năm học vừa qua đã có 14 đoàn viên sinh viên ưu tú được vinh dự đứng trong hàng 

ngũ của Đảng. 

1.4.4. Công tác tăng cường hoạt động văn hóa, xã hội và tình nguyện vì cộng đồng 

Trong năm học 2017‐2018, Đoàn Trường thực hiện công tác này với tinh thần mới, 

khẩu hiệu mới: “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Hội nhập”. 

Nhằm đào tạo các thế hệ sinh viên Trường ĐHKT toàn diện, hiện đại với nếp sống 

lành mạnh, Đoàn Trường đầu tư tổ chức các hoạt động văn thể truyền thống như chương 

trình “Chào Tân sinh viên” với một chuỗi các sự kiện: Phổ biến tài liệu “Cẩm nang sinh 

viên” cho tân sinh viên, Chương trình Buddy System, Ngày hội đổi sách, Ngày hội các CLB, 

Teambuilding tân sinh viên toàn trường, Đêm Gala ca nhạc “Nghìn lẻ một đêm”, Giải bóng 

đá sinh viên nam nữ toàn trường, Hội thao UEB, Giải thi đấu thể thao Ulympics, phối hợp 

với CLB Truyền thông xây dựng kênh truyền thông ES đưa thông tin, tin tức trong trường 

đến sinh viên, Đêm văn nghệ Minishow 2017, Hội trại UEB với chủ đề “UEB hội nhập”, 

Cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi 2017, “Tung cánh 2017”, “Dạ hội Bluemoon 2017”... Đồng thời, 

Đoàn Trường còn phát động một số hoạt động thiết thực khác như: “Bình nước công cộng”, 

“Have a nice day – Cây xanh may mắn”, “UEBers leo bộ ‐ Bảo hộ tương lai – Ai ai cũng 

khỏe”… 

Bên cạnh đó, Đoàn Trường còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do các đơn 

vị ngoài trường tổ chức như: cuộc thi “HSBC Business Case Competition 2017”, trong đó 

đội dự thi của Trường ĐHKT lọt top 12 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Trường con là đối tác truyền thông chính của Cuộc thi 

“Color Me Run – Đường chạy sắc màu” tại Hà Nội do Pulse Active tổ chức. 

Ngoài ra, vào các ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Nhà giáo 

Việt Nam 20/11…, các Liên chi đoàn, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Trường, đã tổ chức các 

chương trình kỷ niệm ở cấp khoa, qua đó thắt chặt hơn tình đoàn kết sinh viên, tình cảm 
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thầy trò và nâng cao năng lực tổ chức của đoàn viên. Đoàn Trường còn tổ chức chuỗi sự 

kiện “Hội thao – Hội trại UEB” với nhiều hoạt động như: Hội trại, Hội thao, Giải bóng đá 

Nam, Nữ UEB, Đêm văn nghệ Hội trại nhằm hưởng ứng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...  

Các hoạt động tình nguyện, từ thiện được Đoàn Trường tổ chức thành công đã khơi 

dậy được tinh thần thiện nguyện, xung phong của đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia 

nhiều chương trình quy mô lớn như “Mùa đông ấm” tại Bắc Kạn, Chiến dịch mùa hè xanh 

với hoạt động Tiếp sức mùa thi và Tình nguyện xa tại tỉnh Lạng Sơn, tham gia chương trình 

“Ngày hội hoa hướng dương”, tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo”... Các hoạt động 

tình nguyện tại chỗ được đẩy mạnh thông qua hoạt động của CLB Tình nguyện và các Liên 

chi đoàn. Ngoài ra, Đoàn Trường đã phối hợp cùng CLB Tình nguyện tổ chức nấu cháo tình 

thương ở Bệnh viện E, phát bánh chưng cho người vô gia cư, thăm Trung tâm Bảo trợ số 2 

Thụy An, Ba Vì. Đặc biệt, hàng năm Đoàn Trường thực hiện Chương trình “Mùa hè xanh” 

một cách nghiêm túc, từ việc tuyển quân tình nguyện, tập huấn và tổ chức ít nhất 3 đội 

hình tình nguyện đi làm nhiệm vụ tại Hà Nội và các địa phương. Thông qua các chương 

trình này, các đoàn viên, sinh viên không chỉ nâng cao ý thức của mình đối với các vấn đề 

xã hội, thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, mà còn góp 

phần nâng cao mối quan hệ gắn bó, giao lưu giữa Đoàn Trường và các đơn vị đón nhận đội 

hình tình nguyện. 

2. Hội Sinh viên Trường ĐHKT – ĐHQGHN 

Địa chỉ: Khu vực Giảng đường Việt Úc, Mỹ Đình, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (84‐4) 39956897 

2.1. Giới thiệu 

Hội Sinh viên Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở phát triển Hội 

Sinh viên Khoa Kinh tế ‐ ĐHQGHN (thành lập năm 2001). Tính đến nay, Hội Sinh viên 

Trường ĐHKT đã trải qua 6 kỳ đại hội. Nhiệm kỳ 2018‐2020 là nhiệm kỳ thứ VII.  

2.2. Chức năng, nhiệm vụ 

− Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, 

hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.  

− Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội 

viên, sinh viên.  

− Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, 

chính sách liên quan đến sinh viên.  

− Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các 

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.  

− Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh 

niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 

bộ xã hội.  
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2.3. Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2020)  

Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai ĐT: 0975701257 Email: maintt@vnu.edu.vn 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Giang ĐT: 0971419497 Email: hgiang2312@gmail.com 

Phó Chủ tịch: Bùi Đức Thắng ĐT: 01692567338 Email: buiducthang220698@gmail.com 

Cơ cấu tổ chức Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2018‐2020 gồm 17 thành viên. Với 15 CLB và 

đội nhóm trực thuộc, Hội Sinh viên luôn mong muốn và cam kết là đơn vị đại diện của sinh 

viên, cho sinh viên, vì sinh viên. 

1.4. Các hoạt động nổi bật năm học 2017-2018 

2.4.1. Công tác triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Xây dựng 

phong cách sinh viên Đại học Quốc gia”. 

− Thực hiện công tác tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” rộng rãi thông 

qua các kênh thông tin của nhà trường, Đoàn, Hội bao gồm website Trường Đại học Kinh 

tế, Fanpage chính thức của Trường, Fanpage Tuổi trẻ Đại học Kinh tế ‐ ĐHQGHN và các 

Fanpage cũng như các Câu lạc bộ, Hội, Nhóm trực thuộc Hội. 

− Tổ chức thành công tọa đàm “Phương pháp nghiên cứu khoa học và bí quyết trở 

thành Sinh viên 5 tốt” vào tháng 11/2017 tại hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN thu hút được đông đảo sinh viên ĐHQGHN tham gia. 

− Tổ chức bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” năm học 

2017‐2018 đạt được kết quả: 26 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp trường ĐH Kinh tế, 14 

sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQGHN, 5 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp thành 

phố và 1 sinh viên đạt danh hiệu “Gương mặt sinh viên 5 tốt tiêu biểu”. 

− Tổ chức tuyên dương và trao giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho 

sinh viên vào ngày 23/10/2017 tại phòng 704 GĐ Việt Úc.  

− Tổ chức thành công chuỗi hoạt động Chào tân Sinh viên HIK62, giới thiệu tới các 

bạn tân sinh viên các hoạt động, phong trào trong trường. 

− Hỗ trợ sinh viên lớp QH2016‐E‐KTPT tham gia và giành giải nhất cuộc thi “Lớp tôi 

là số một” cấp ĐHQGHN năm 2018. 

2.4.2. Triển khai các nhóm giải pháp tạo môi trường để sinh viên tham gia các hoạt 

động:  

i) Sinh viên vun đắp lý tưởng rèn luyện đạo đức, tác phong 

−  Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, hội 

viên, sinh viên; tổ chức Lễ kết nạp và phát thẻ Hội viên cho sinh viên khoá QH‐2017‐E. 

− Tham gia các hoạt động giúp hội viên, sinh viên tìm hiểu, học tập các môn khoa 

học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cử đội thi tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Chủ 

nghĩa Mác ‐ Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2017 do Văn phòng Hội sinh viên 

Thành phố Hà Nội tổ chức; kết hợp cùng Đoàn Thanh Niên tổ chức cuộc thi trực tuyến 
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“Tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2017 cấp Trường Đại học 

Kinh tế. 

− Phát động và truyền thông rộng rãi phong trào “Sinh viên học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2017. 

− Tổ chức, truyền thông các chương trình tìm hiểu Luật pháp, An toàn giao thông, 

Quy chế thi của trường Đại học Kinh Tế ‐ ĐHQGHN.  

− Tổ chức các buổi tham quan doanh nghiệp giành cho các bạn sinh viên năm thứ 3,4 

như thăm quan công ty SAMSUNG Bắc Ninh; các buổi hội thảo việc làm, hướng nghiệp 

như “Ngày hội việc làm UEB Job Fair 2018” và nhiều hoạt động liên quan khác.  

−  Tổ chức khuyến khích sinh viên đọc sách, hình thành ”văn hóa đọc” trong sinh 

viên. Tổ chức “Ngày hội sách 2017”, các cuộc thi sáng tác văn học về đời sống sinh viên. 

− Tổ chức chương trình “Tư vấn sức khỏe sinh sản dành cho nữ sinh – Rose Safety” 

vào tháng 04/2018 thu hút được hơn 500 sinh viên tham dự. 

ii) Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp 

− Tổ chức thành công “Chuỗi hội thảo hướng nghiệp” theo từng Liên chi hội dành 

cho các tân sinh viên, giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn về khoa/ngành và có định hướng 

rõ ràng trong học tập, nghiên cứu vào tháng 11/2017. 

− Triển khai mô hình hoạt động của Cộng đồng nghiên cứu khoa học RCES, kết nối 

các bạn tham gia nghiên cứu khoa học với đội ngũ hỗ trợ như giảng viên và chuyên gia về 

nghiên cứu. 

− Tổ chức thành công chuỗi định hướng nghiên cứu và cung cấp thông tin về nghiên 

cứu khoa học qua 3 buổi hội thảo Rtalk và khuyến khích, động viên sinh viên tham gia 

nghiên cứu bảo vệ thử công trình nghiên cứu trước hội đồng phản biện thông qua cuộc thi 

Defense Trial vào tháng 04/2018 thu hút được sự tham gia của 09 nhóm sinh viên đến từ các 

trường đại học khối Kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

− Triển khai mô hình Buddy – Newbie trong NCKH nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên 

lần đầu nghiên cứu năm 2018. 

− Tổ chức hội thảo “Giao lưu kinh tế học cùng VERP”, sinh viên có cơ hội được giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm, góc nhìn của các chuyên gia nước ngoài về Kinh tế và Chính sách 

vào tháng 11/2017. 

− Kết hợp với các CLB trong trường tổ chức thành công nhiều chương trình, cuộc thi 

mang tính học thuật cao, tạo môi trường cho sinh viên phát triển bản thân và nâng cao trình 

độ chuyên môn như: (i) Cuộc thi Shining with FIBE vào tháng 11/2017 với chủ đề “Thương 

mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” thu hút được 32 đội thi; (ii) Cuộc thi SV 

Tài chính vào tháng 3/2017 chủ đề “Fintech – Công nghệ tài chính” với sự tham của các đội 

chơi đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp sinh viên có cái nhìn 

rộng hơn về tài chính trong thời đại công nghệ mới; (iii) Cuộc thi Đỉnh cao tranh biện vào 

tháng 4/2017 chủ đề “Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh” thu hút được 15 đội thi, 

cuộc thi là môi trường để sinh viên rèn luyện cả về chuyên môn và kỹ năng mềm… 
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− Tổ chức thành công workshop “YEC workshop Wikipedia” với chuyên gia đến từ 

Ấn Độ vào tháng 4/2018.  

− Hỗ trợ tổ chức thành công “Ngày hội việc làm UEB Job Fair” vào tháng 5/2018 tạo 

cơ hội việc làm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. 

− Kết hợp với CLB Quản trị Kinh doanh BA+ và Viện Quản trị Kinh doanh tổ chức 

cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp Business Challenges 2018” quy mô lớn từ tháng 05/2018 – 

tháng 12/2018 với nhiều điểm đổi mới và sự cam kết hỗ trợ khởi nghiệp cho những dự án 

kinh doanh hiệu quả và khả thi. 

iii) Sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể chất.  

− Tổ chức thành công “Ngày hội thể thao Ulympics 2018” chủ đề “Light up UEB” 

vào tháng 01/2018 tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy với 8 bộ môn thể thao và sự tham gia hơn 

350 vận động viên từ 6 khoa trực thuộc và sinh viên chương trình liên kết quốc tế thuộc 

Trường Đại học Troy (Hoa Kỳ).  

− Có đội tuyển bóng đá nam, nữ tham gia giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia, 

trong đó đội bóng đá nữ đã giành giải vô địch.  

− Kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức “Giải bóng đá UEB Super League” vào tháng 

03/2018. 

− Tổ chức thành công show ca nhạc của CLB SOS với chủ đề “Far” vào tháng 

05/2018 tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên trong trường, giảm bớt căng thẳng mùa thi. 

− Hỗ trợ đội thi từ CLB Cheerleading ACCU tham dự giải đấu Hanoi Cheerleading 

Championship Open diễn ra vào tháng 05/2018. 

− Tổ chức thành công tiệc chia tay khóa K59 “Blue Moon Party 2018 – Moon Stealer” 

vào tháng 05/2018. 

iv) Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng  

− Tổ chức cuộc vận động hiến máu cùng viện Huyết học và truyền máu Trung ương, 

với hơn 150 đơn vị máu được các bạn sinh viên tình nguyện hiến. 

− Triển khai chương trình “Mùa đông ấm 2017” tại Hà Giang, tổng hỗ trợ lên tới 150 

triệu cho trẻ em và đồng bào tỉnh Hà Giang. 

− Tổ chức Nấu cháo tình nguyện vào tháng 01/2018 tại bệnh viện E và nấu bánh 

chưng tình nguyện tại Bắc Ninh vào tháng 02/2018.  

− Tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân – Giải cứu củ cải vào tháng 03/2018. 

− Tổ chức giao lưu, tặng quà thăm hỏi người già tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái vào 

tháng 04/2018. 

− Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi 2018” vào tháng 06/2018. 

v) Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế  

− Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng 

chung ASEAN. 
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− Tham dự cuộc thi “Olympic Tiếng Anh không chuyên toàn quốc”, kết quả có 12 

sinh viên lọt vào top thí sinh khu vực miền Bắc. 

− Tổ chức giao lưu tiếng Anh với CLB UET English vào tháng 04/2018. 

− Tổ chức thành công cuộc thi “ETA – Cuộc thi Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – 

Kiểm toán” vào tháng 04/2018 thu hút được hơn 100 sinh viên trong trường tham gia.  

− Tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao tại tỉnh Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 

05/2018, đoàn gồm 20 sinh viên.  

− Duy trì hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh BeONE với hơn 80 thành viên, hàng năm 

CLB đều tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên trong 

trường như “English Orientation 2017: A Step in the Right Direction” vào tháng 11/2017, 

các hội thảo về tiếng Anh chuyên ngành, học thuật. 

2.4.3. Công tác xây dựng tổ chức hội 

− Tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên khóa VII nhiệm kỳ 2018‐2020 thành công, 

đúng tiến độ vào ngày 10/04/2018.  

− Tổ chức Lễ kết nạp và phát thẻ Hội viên cho 637 sinh viên khóa QH‐2017‐E, đồng 

thời giới thiệu, tuyên truyền về các hoạt động của Hội sinh viên tới các bạn sinh viên vào 

đầu năm học.  

− Tổ chức tập huấn cho hơn 60 cán bộ Hội Sinh viên các cấp tại Bản Xôi ‐ Ba Vì vào 

tháng 11//2017 trong 2 ngày.  

− Họp định kỳ Ban chấp hành Hội Sinh viên 2 tuần/lần nhằm nâng cao công tác tổ 

chức lãnh đạo trong các CLB, Liên chi hội đồng thời nắm rõ tình hình hoạt động và yêu cầu 

của các đơn vị. 

− Tham gia đầy đủ các hoạt động, hội nghị do Hội sinh viên cấp trên mời/triệu tập 

như chương trình “Gặp mặt Cán bộ Hội Sinh viên ĐHQGHN chủ chốt các thời kỳ” (tháng 

1/2018) do Hội Sinh viên ĐHQG tổ chức, Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học sinh – 

Sinh viên và Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp thành phố (01/2018)… 

− Đăng cai tổ chức Tọa đàm “Phương pháp Nghiên cứu khoa học và bí quyết trở 

thành Sinh viên 5 tốt” do ĐHQG giao vào tháng 11/2017 tại Hội trường Vũ Đình Liên, 

Trường Đại học Ngoại ngữ. 

2.5. Các câu lạc bộ trực thuộc 

2.5.1. CLB Tình nguyện Big Hugs Volunteers Club (BHVC) 

− Số thành viên: 60 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Đưa tinh thần tình nguyện vào từng sinh viên, giúp các bạn đoàn viên thanh niên có 

lối sống lành mạnh, có thêm niềm yêu quê hương đất nước, phát huy được tinh thần xung 

kích, sáng tạo của thanh niên Việt Nam. 

+ Xây dựng hình ảnh sinh viên Trường ĐHKT nhiệt tình, nhanh nhẹn, sáng tạo thông 

qua các hoạt động tình nguyện. 



 75

+ Thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, hướng về cộng 

đồng như thăm các trung tâm bảo trợ, bệnh viện, các lớp học tình thương trên địa bàn Hà 

Nội… 

+ Tăng cường phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ 

động vật hoang dã đến các bạn sinh viên Trường ĐHKT. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Tham gia các chương trình do Trung ương Đoàn, Thành Đoàn phát động: Ngày hội 

“Hoa hướng dương”, “Nấu cháo tình thương”… 

+ Triển khai các chương trình tình nguyện tặng quà tại các lớp học tình thương trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ Xã hội 4 Ba Vì – Hà Nội… 

+ Xây dựng và thực hiện chương trình “Ngày hội đổi sách 2018” nhân dịp đầu năm 

học mới. 

+ Xây dựng và thực hiện chương trình thăm và tặng quà “Mùa đông ấm 2018”. 

+ Triển khai tuyên truyền, xây dựng các buổi hội thảo về “Giáo dục sức khỏe sinh 

sản”, “Bảo vệ môi trường – động vật hoang dã” cho sinh viên Trường ĐHKT và ĐHQGHN. 

− Liên hệ: Đỗ Minh Trang (Chủ nhiệm), ĐT: 0968425671. 

2.5.2. CLB Kinh tế trẻ (YEC) 

− Số thành viên: 30 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Là CLB học thuật lâu đời nhất của Trường ĐHKT, hướng tới mục đích “Trở thành 

một trung tâm nghiên cứu của sinh viên dựa trên việc tạo ra một môi trường học tập, sinh 

hoạt và nghiên cứu khoa học”. 

+ Là một diễn đàn học thuật của sinh viên, thu hút rất nhiều sinh viên tham gia, 

không chỉ giới hạn trong Trường ĐHKT, mà còn với bất cứ ai quan tâm và say mê nghiên 

cứu khoa học, tạo thành một vườn ươm các ý tưởng sáng tạo. 

+ Hoàn thiện các kỹ năng mềm cần thiết trong hiện tại cũng như trong tương lai cho 

mỗi thành viên. 

+ Là cầu nối quan trọng, đáng tin cậy của sinh viên với sinh viên (trong và ngoài 

trường), với các chuyên gia kinh tế cũng như với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, 

mang đến cho các bạn sinh viên những chương trình hoạt động thú vị. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Hội thảo “Kỹ năng sinh tồn dành cho tân sinh viên” dự kiến tổ chức vào tháng 

10/2018. 

+ Hội thảo thường niên “Kinh tế Việt Nam 2017 – Những vấn đề nổi bật dưới góc 

nhìn sinh viên” tổ chức vào tháng 3/2018. 

+ Cuộc thi Eco‐storm dành cho sinh viên thuộc khối ngành kinh tế trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. 
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+ Chương trình đồng hành cùng Cuộc thi Khởi nghiệp UEB Business Challenges 

tháng 5/2018.  

− Liên hệ: Phạm Văn Thiện (Chủ nhiệm), ĐT: 0971481936. 

2.5.3. CLB Truyền thông (MCC) 

− Số thành viên: 32 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Là kênh truyền thông và sự kiện chính thức của sinh viên Trường ĐHKT: cung cấp 

thông tin, truyền tải các thông điệp, làm phong phú đời sống tinh thần của sinh viên. 

+ Gắn kết sinh viên: kết nối, gắn kết sinh viên với sinh viên, sinh viên với nhà trường; 

kết nối các thế hệ sinh viên. 

+ Kết nối các bạn trẻ yêu thích và đam mê truyền thông và tổ chức sự kiện, từ đó giúp 

các thành viên định hướng, phát triển sở thích, đam mê và thể hiện bản thân mình; phát 

triển các kỹ năng về truyền thông và tổ chức sự kiện. 

+ Xây dựng một thế hệ sinh viên Trường ĐHKT đoàn kết, nhiệt huyết, năng động và 

trẻ trung, quảng bá thương hiệu Trường. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Truyền thông: Thực hiện các số ES Radio, ES TV định kỳ hàng tháng, cập nhật thông 

tin, bài viết về UEBers thường xuyên.  

+ Tổ chức sự kiện: Talkshow; sự kiện “Hà Nội ‐ Tôi kể bạn nghe”; chương trình: UEB 

Job fair 2019; Acoustic show với các CLB trong khối ĐHQGHN; các chương trình Talkshow 

gặp gỡ các gương mặt nổi tiếng; tham gia, phối hợp tổ chức các chương trình của Hội Sinh 

viên. 

− Liên hệ: Phạm Minh Hoài (Chủ nhiệm), ĐT: 01653767887. 

2.5.4. CLB Tiếng Anh (BeOne) 

− Số thành viên: 25 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Tạo nên sân chơi bổ ích cho sinh viên Trường ĐHKT, qua đó nâng cao kỹ năng và 

khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông thường. 

+ Giúp sinh viên làm quen với môi trường học thuật và nghiên cứu quốc tế, trong đó 

ngôn ngữ sử dụng chung là tiếng Anh. 

+ Tạo điều kiện tốt để từng cá nhân phát triển toàn diện không chỉ về kiến thức học 

thuật và ngôn ngữ mà còn về kỹ năng mềm, hiểu biết về văn hóa... 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Tổ chức chương trình tập huấn “Leadership – Lãnh đạo bản thân” giúp người tham 

gia khám phá được những khả năng tiềm ẩn của bản thân, đồng thời giúp hoàn thiện hơn 

khả năng tổ chức và lãnh đạo. 



 77

+ Tổ chức hoạt động thường kỳ nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh của thành viên 

và cộng tác viên thông qua học tập và giải trí trong môi trường tiếng Anh: sinh hoạt chuyên 

đề hàng tháng (3 kỹ năng: nghe ‐ nói ‐ viết, thuyết trình, tranh biện...), mini event (ít nhất 1 

lần/tháng), chiếu phim tiếng Anh (1 lần/tháng). 

+ Tổ chức dự án “Free Student Tour Guides” – hướng dẫn viên du lịch sinh viên tại 

các địa điểm nổi tiếng Hà Nội cho khách nước ngoài. 

+ Tổ chức dự án “Trao đổi và ký gửi tài liệu ngoại ngữ”và các lớp học tiếng Anh miễn 

phí. 

+ Tổ chức các hội thảo, talkshow về kỹ năng sử dụng tiếng Anh dành cho các bạn sinh 

viên.  

+ Tổ chức các chương trình thực tế giúp các thành viên thực hành ngôn ngữ và giao 

lưu cùng các CLB Tiếng Anh thuộc các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. 

+ Xây dựng kho tài liệu học tập và sử dụng tiếng Anh. 

− Liên hệ: Nguyễn Thị Hải Yến (Chủ nhiệm), ĐT: 0981485826. 

2.5.5. CLB Quản trị kinh doanh - BA Plus Club 

− Số thành viên: 30 

− Nhiệm vụ: 

+ Tạo ra sân chơi lành mạnh và hữu ích cho những sinh viên yêu thích lĩnh vực quản 

trị kinh doanh của Trường ĐHKT. 

+ Thực hiện thành công một số hoạt động như: đào tạo, chia sẻ kiến thức, thực hành 

kinh doanh, hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Nhà trường, tổ chức các cuộc thi liên quan tới 

kinh tế, kinh doanh và các hoạt động ngoại khóa khác. 

+ Làm tốt nhiệm vụ trở thành cầu nối giữa sinh viên Viện Quản trị Kinh doanh nói 

riêng và sinh viên Trường ĐHKT nói chung với các sinh viên thuộc nhiều trường đại học 

tại Thành phố Hà Nội. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Tổ chức cuộc thi ACEs 2018. 

+ Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng và sinh hoạt chuyên đề kinh tế hàng tháng. 

+ Hỗ trợ, kết hợp tổ chức các buổi hội thảo liên quan đến quản trị kinh doanh, kinh tế, 

kinh doanh. 

+ Tìm kiếm và tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu. 

+ Thành lập không gian sách quản trị kinh doanh trực tuyến. 

− Liên hệ: Nguyễn Hữu Dũng (Chủ nhiệm), ĐT: 0949413971. 

2.5.6. CLB Karate – Do 

− Số thành viên: 50 
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− Nhiệm vụ chính: Nâng cao sức khỏe, tự vệ, thi đấu giải sinh viên. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019:  

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các CLB trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

+ Tập luyện và thi đấu các giải đấu Karate được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội.  

‐ Liên hệ: Hoàng Thu Huyền (Chủ nhiệm), ĐT: 01664300705. 

2.5.7. Đội Enactus UEB 

− Số thành viên: 30 

− Nhiệm vụ chính: Kết nối những bạn trẻ năng động, muốn học hỏi, có chung niềm 

đam mê kinh doanh và mong muốn được cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng, áp 

dụng những kiến thức được học vào nghiên cứu và thực hiện những phương pháp kinh 

doanh thông qua dự án xã hội thực tế. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Xây dựng, phát triển và mở rộng cơ cấu hoạt động. 

+ Nâng cao, trau dồi vốn hiểu biết của các thành viên về kinh doanh thực tế thông qua 

các dự án và chuỗi chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ. 

+ Xây dựng thương hiệu sinh viên Enactus UEB: bản lĩnh, năng động, nhạy bén, dám 

nghĩ dám làm. 

+ Xây dựng chuỗi hoạt động định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Trường ĐHKT 

thông qua việc kết nối với các cựu sinh viên của Trường. 

+ Tổ chức chương trình tham quan các doanh nghiệp, công ty lớn nhằm đem đến cái 

nhìn thực tế về cách làm việc và hoạt động của các doanh nghiệp. 

+ Tổ chức các chương trình hội thảo phục vụ cho sinh viên. 

‐ Liên hệ: Đỗ Duy Khánh (Chủ nhiệm), ĐT: 01643908607; 

2.5.8. CLB Âm nhạc SOS 

− Số thành viên: 26 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Kết nối các sinh viên trong Trường, xóa đi mọi khoảng cách bằng âm nhạc. 

+ Đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về guitar để có thể chơi được bất kỳ 

bài hát nào mình thích và tự tin biểu diễn trước đám đông. 

+ Tạo ra sân chơi riêng cho những sinh viên đam mê âm nhạc. 

‐ Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô của CLB. 
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+ Tổ chức họp mặt hàng tuần để giao lưu âm nhạc cũng như hướng dẫn cho các sinh 

viên chưa biết chơi đàn. 

+ Sự kiện: Tổ chức ngày hội Acoustic Show: Lắng; tham gia chương trình Ngày hội 

Tân sinh viên, Ngày hội UEB, tổ chức event ngày Quốc tế Phụ nữ 8‐3, chương trình “Lớp 

dạy đàn Guitar miễn phí”… 

+ Tổ chức các mini event vào những ngày đặc biệt trong năm để tất cả sinh viên trong 

Trường có thể giao lưu, kết nối với nhau thông qua âm nhạc. 

+ Tổ chức giao lưu sinh hoạt với các CLB khác. 

‐ Liên hệ: Khúc Cẩm Linh (Chủ nhiệm), ĐT: 0969260198. 

2.5.9. CLB S-dancing 

− Số thành viên: 10 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Kết nối những bạn trẻ đam mê vũ đạo, năng động. 

+ Trau dồi và phát triển kỹ năng chuyên môn. 

+ Biên đạo các bài nhảy và biểu diễn tại các chương trình trong và ngoài Trường. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Xây dựng, phát triển và mở rộng thêm số lượng thành viên K60, K61, K62, K63 

(trong và ngoài Trường). 

+ Đào tạo thế hệ mới của CLB đầy nhiệt huyết, đảm bảo kỹ năng chuyên môn tốt. 

+ Nâng cao kỹ năng chuyên môn và đa dạng hóa các loại hình vũ đạo cho CLB. 

+ Lập Core‐team trong CLB tên gọi S‐me Crew. 

+ Xây dựng thương hiệu CLB S‐dancing. 

+ Tham gia văn nghệ của chuỗi các sự kiện trong tuần lễ định hướng tân sinh viên, các 

chương trình trong năm như “Blue Moon”, “Tân tài tân xuân”. 

+ Tổ chức workshop, dance party cho các bạn sinh viên trẻ có đam mê với bộ môn 

này. 

+ Hỗ trợ hoạt động văn ‐ thể ‐ mỹ thường niên cho đội tuyển Cheerleading của 

Trường. 

‐ Liên hệ: Đào Phương Minh (Chủ nhiệm), ĐT: 0948002317. 

2.5.10. Nhóm Cộng đồng sinh viên nghiên cứu khoa học (RCES) 

RCES được thành lập bởi những sinh viên đã từng nghiên cứu khoa học đạt thành 

tích cao tại Trường ĐHKT. 

Dưới sự bảo trợ của Đoàn Trường cùng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát 

triển, thông qua các chuỗi R‐Talk và các hoạt động gặp mặt, CLB mong muốn: 
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− Tạo ra một cộng đồng học thuật của sinh viên Trường ĐHKT, nơi tất cả các bạn 

sinh viên có đam mê với nghiên cứu khoa học có thể cùng chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ nhau 

trong nghiên cứu khoa học. 

− Hỗ trợ và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHKT 

nhờ việc hỗ trợ về kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua 

các dự án được tổ chức. 

− Tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên có tố chất và năng lực trong hoạt động nghiên 

cứu để hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện các dự án nghiên cứu. 

Trong năm học 2017‐2018, RCES đã thực hiện 2 dự án: Dự án hỗ trợ sinh viên Kinh tế 

nghiên cứu khoa học và dự án RCES Companion. 

Năm 2018‐2019, Cộng đồng RCES tiếp tục thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, 

tổ chức chuỗi R‐Talk định hướng nghiên cứu cho sinh viên và tổ chức cuộc thi Defense 

Trial. 

‐ Liên hệ: Nguyễn Đức Tâm (Chủ nhiệm) ĐT: 01632851105. 

2.5.11. CLB Chứng khoán Đại học Kinh tế (SIC-UEB) 

SIC‐UEB ra đời với sứ mệnh trở thành CLB học thuật thúc đẩy sự nghiên cứu, tìm tòi 

của các bạn sinh viên Kinh tế với ngành chứng khoán, ứng dụng các kỹ năng lý thuyết 

chuyên ngành vào thực tế đầu tư chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung. 

Là CLB trẻ tuổi nhất UEB (thành lập tháng 8/2015), SIC mong muốn tạo ra một sân 

chơi bổ ích về chứng khoán cho sinh viên Trường ĐHKT. 

Liên hệ : Cao Bá Lâm (Chủ nhiệm), SĐT: 0972125672. 

2.5.12. CLB Nhà doanh nghiệp tương lai (FEC) 

− Số thành viên: 30 

− Nhiệm vụ chính: Tạo ra một sân chơi lành mạnh cho sinh viên Trường ĐHKT với 

ham muốn và khát vọng khởi nghiệp làm giàu, mong muốn được trở thành những nhà 

quản trị doanh nghiệp tương lai thông qua nghiên cứu và thực hiện các dự án kinh doanh. 

− Kế hoạch hoạt động năm học 2018‐2019: 

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức bền vững. 

+ Nâng cao năng lực thành viên thông qua các buổi đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng 

thực hiện dự án. 

+ Phối hợp cùng Báo Diễn đàn doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam) và các CLB khởi nghiệp, kinh doanh, thương mại… trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội tổ chức diễn đàn khởi nghiệp mùa xuân. 

+ Tiếp tục thúc đẩy việc đào tạo chuyên môn và thành lập thêm các nhóm marketing 

thuộc CLB. 

+ Tổ chức chuỗi hội thảo hướng nghiệp, kinh doanh thường niên như: Tuổi trẻ bắt 

đầu từ đâu, Marketing… 
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− Liên hệ: Nguyễn Anh Đức (Chủ nhiệm), ĐT: 0916122303. 

2.1.13. CLB UEBtv 

− Số thành viên: 15 

− Nhiệm vụ chính: Là nơi mang đến cho các bạn sinh viên các thông tin xoay quanh 

các vấn đề trong trường học, quảng bá hình ảnh nhà trường, cũng là nơi trau dồi cho các 

bạn sinh viên đam mê làm phóng sự đưa tin về các kiến thức, kỹ năng. 

− Kế hoạch hoạt động năm 2018 – 2019 

+ Tiếp tục xây dựng mở rộng quy mô CLB.  

+ Tiếp tục ra các số, bản tin thời sự hàng tuần. 

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trong CLB. 

+ Tổ chức giao lưu, kết hợp với các câu lạc bộ khác trong Trường. 

− Liên hệ: Lê Hồng Tuấn (Chủ nhiệm), ĐT: 0962752750. 

2.5.14. CLB CLB Thể dục cổ động ACCU - ALLSTARS Cheerleading Club of UEB 

− Số thành viên: 20 

− Nhiệm vụ chính: 

+ Kết nối những bạn trẻ đam mê bộ môn thể dục cổ động Cheerleading. 

+ Trau dồi và phát triển kỹ năng chuyên môn. 

+ Biên đạo các bài nhảy và biểu diễn tại các chương trình trong và ngoài Trường. 

− Kế hoạch hoạt động năm 2018‐2019 

+ Xây dựng, phát triển và mở rộng thêm số lượng thành viên K60, K61, K62, K63 

(trong và ngoài Trường). 

+ Đào tạo thế hệ mới của CLB đầy nhiệt huyết, đảm bảo kỹ năng chuyên môn tốt. 

+ Nâng cao kỹ năng chuyên môn. 

+ Tham gia văn nghệ của chuỗi các sự kiện trong tuần lễ định hướng tân sinh viên, các 

chương trình trong năm như “Blue Moon”. 

− Liên hệ: Bùi Duy Linh (Chủ nhiệm), ĐT: 01627737261 

2.5.15. Đội bóng rổ EAGLES 

− Số thành viên: 30  

− Nhiệm vụ chính: 

+ Kết nối tất cả các bạn có cùng đam mê sở thích bóng rổ, muốn tìm hiểu, học về môn 

thể thao này. 

+ Đào tạo cho các bạn sinh viên kiến thức cơ bản về môn bóng rổ. 

+ Tổ chức, thành lập đội nhỏ trong đội để đi đánh các giải trong và ngoài trường. 
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− Kế hoạch hoạt động năm 2018‐2019: 

+ Tiếp tục mở rộng số lượng thành viên từ tất cả các sinh viên trong và ngoài trường. 

+ Duy trì các buổi tập của đội hàng tuần vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. 

+ Tổ chức các giải giao lưu, giao hữu giữa các đội, CLB bóng rổ trong khối các trường 

ĐHQGHN. 

+ Tham gia thi đấu giải được tổ chức trong địa bàn thành phố Hà Nội. 

− Liên hệ: Đặng Anh Tùng (Chủ nhiệm); ĐT: 01672885814. 

2.5.16. CLB Kế toán Kiểm toán 

− Số thành viên: 54 

− Nhiệm vụ chính:  

+ Là nơi giao lưu của các bạn yêu thích ngành Kế toán Kiểm toán, chia sẻ các kiến thức 

về chuyên ngành học. 

− Kế hoạch hoạt động năm 2018‐2019: 

+ Tổ chức Coffee talk: Chia sẻ kinh nghiệm Kế toán Kiểm toán. 

+ Tổ chức hội thảo kết hợp cùng các trung tâm dạy ACCA. 

+ Tổ chức cuộc thi: Tiếng anh chuyên ngành Kế toán Kiểm toán. 

− Liên hệ: Bùi Thu Hiền (Chủ nhiệm), ĐT: 01655916693. 
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PHẦN VI 

MỘT SỐ THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN 

1. Đường đến Trường ĐHKT 

Sinh viên có thể đến Trường bằng nhiều phương tiện: ôtô, xe máy, xe đạp. Trường 

ĐHKT có 3 cơ sở nằm tại các địa chỉ: 

(1) Khối hiệu bộ, địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội  

(2) Giảng đường Việt Úc, địa chỉ: Trường PTTH Tư thục Việt Úc, Khu Mỹ Đình 1, Từ 

Liêm, Hà Nội 

(3) Giảng đường 1_CSS, địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Trang phục sinh viên Trường ĐHKT 

Thường phục 

Thường phục là trang phục hàng ngày của sinh viên khi học tập trong khu vực 

trường. 

Đối với nam: 

‐ Mặc quần âu, áo sơ mi hoặc áo phông có cổ và tay 

‐ Đi giày hoặc dép có quai hậu 

Đối với nữ: 

‐ Mặc quần âu hoặc váy dài, áo sơ mi hoặc áo phông có tay 

‐ Đi giày hoặc dép quai hậu  

Lễ phục 

Lễ phục là trang phục của sinh viên trong các dịp lễ hội: lễ khai giảng, lễ trao bằng tốt 

nghiệp, ngày 20/11, lễ kỷ niệm thành lập Trường, Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, 

lễ chúc mừng Năm mới và các ngày lễ khác do Nhà trường tổ chức. 

Đối với nam: 

‐ Mặc comple, đồng phục hoặc áo sơ mi, quần âu, áo sơ mi phải cho vào trong quần 

và đeo thắt lưng 

‐ Đi giày hoặc dép có quai hậu 

Đối với nữ: 

‐ Mặc áo dài truyền thống, comple, áo sơ mi và quần âu hoặc áo sơ mi và váy dài 

‐ Đi giày hoặc dép có quai hậu 
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Những điều nên tránh 

Không mặc quần, váy cạp trễ kết hợp với áo ngắn để hở người, áo cổ quá trễ, váy quá 

ngắn hoặc quần, áo quá mỏng, áo không tay, áo may ô, áo dây, quần sóc, quần mài rách, 

bẩn… 

3. Các địa chỉ cần biết tại Trường ĐHKT 

 Website Trường ĐHKT ‐ ĐHQGHN: http://ueb.edu.vn  

 Hộp thư giải đáp thắc mắc: news_ueb@vnu.edu.vn 

 Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên: (024) 7547506 + 726 

 Đào tạo đại học: (024) 7547506 + 305 

 Đào tạo sau đại học: (024) 7547506 + 504 

 Công tác sinh viên: (024) 7547506 + 269 

 Thu học phí: (024) 7547506 + 414 

 Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT: (024) 39956897 

 Hội Sinh viên Trường ĐHKT: (024) 39956897 

 

4. Danh mục một số sách giáo trình, chuyên khảo của Nhà trường 

 

STT Tên sách Thể loại Tác giả 

1 Điều chỉnh chính sách đầu tư 

trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế 

Chuyên khảo Phùng Xuân Nhạ (Chủ biên) 

2 Marketing ‐ Cơ sở lý luận và 

thực hành 
Giáo trình Nguyễn Mạnh Tuân 

3 
Lịch sử các học thuyết kinh tế Giáo trình 

Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm 

Văn Chiến (Chủ biên) 

4 Phát triển ngành dịch vụ: Xu 

hướng và kinh nghiệm quốc tế 
Chuyên khảo Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên) 

5 Quản trị chiến lược Giáo trình Hoàng Văn Hải (Chủ biên) 

6 Các lý thuyết kinh tế trước bối 

cảnh khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu và thực tiễn Việt Nam 

Kỷ yếu hội thảo Nhiều tác giả 
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7 Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng 

tới chất lượng, hiệu quả và hiện 

đại 

Chuyên khảo Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên) 

8 CDIO: Xây dựng và tổ chức 

chương trình đào tạo đại học và 

sau đại học 

Chuyên khảo Vũ Anh Dũng (Chủ biên) 

9 Tóm tắt các đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Nhà nước (Tập 1) 

Ấn phẩm  

khoa học 
Nhiều tác giả 

10 Tóm tắt các đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp ĐHQG (Tập 2) 

Ấn phẩm  

khoa học 
Nhiều tác giả 

11 Một số mô hình công nghiệp 

hóa trên thế giới và Việt Nam 
Chuyên khảo Mai Thị Thanh Xuân (Chủ biên) 

12 Nhân cách doanh nhân và văn 

hóa kinh doanh ở Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới, hội nhập 

quốc tế 

Chuyên khảo Phùng Xuân Nhạ (Chủ biên) 

13 Giáo trình thương mại quốc tế Giáo trình Nguyễn Xuân Thiên (Chủ biên) 

14 Giáo trình Quản trị công nghệ Giáo trình Hoàng Đình Phi 

15 Kinh tế chính trị đại cương Giáo trình Phạm Văn Dũng 

16 Lý thuyết kinh tế của C.Marx Giáo trình Vũ Thị Dậu (Chủ biên) 

17 Thanh toán quốc tế Giáo trình Hà Văn Hội 

18 Tinh thần doanh nghiệp Việt 

Nam trong hội nhập 
Chuyên khảo Hoàng Văn Hải (Chủ biên) 

19 Giáo trình Quản trị công nghệ 

(Tái bản) 
Giáo trình Hoàng Đình Phi 

20 Manufacturing and 

environmental management  
Chuyên khảo Soemon Takakuwa 

21 Lịch sử kinh tế Giáo trình Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên) 

22 Giáo trình khoa học quản lý Giáo trình 
Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy 

Đường (Chủ biên) 
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23 Quản lý chất lượng tại các 

doanh nghiệp Việt Nam 
Chuyên khảo 

Nguyễn Hồng Sơn, Phan Chí 

Anh (Chủ biên) 

24 Ra quyết định quản trị Giáo trình Hoàng Văn Hải (Chủ biên) 

25 Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt 

Nam 
Chuyên khảo Phan Chí Anh (Chủ biên) 

26 Quản trị chiến lược (tái bản) Giáo trình Hoàng Văn Hải (Chủ biên) 

27 Quản trị học (tái bản) Giáo trình Trần Anh Tài  

28 Quản trị nhân viên bán hàng Giáo trình Lê Quân, Mai Thanh 

29 Ra quyết định quản trị (tái bản) Giáo trình Hoàng Văn Hải (Chủ biên)  

30 Quản trị tinh gọn tại các  

doanh nghiệp Việt Nam Kỷ yếu hội thảo Nguyễn Đăng Minh  

31 Quản trị tinh gọn –  

Đường tới thành công 
Chuyên khảo Nguyễn Đăng Minh  

32 Quản lý công Giáo trình Phan Huy Đường (Chủ biên)  

33 Lãnh đạo các khu vực công Giáo trình Phan Huy Đường (Chủ biên)  

34 Chính sách xã hội: Các vấn đề 

và sự lựa chọn theo hướng phát 

triển bền vững 

Giáo trình Phan Huy Đường (Chủ biên)  

35 Quản lý nhà nước về kinh tế Giáo trình Phan Huy Đường (Chủ biên)  

36 Chất lượng dịch vụ tại các 

doanh nghiệp Việt Nam 
Chuyên khảo Phan Chí Anh (Chủ biên)  

37 Đánh giá chất lượng quản trị ở 

Việt Nam theo tiêu chuẩn Gov‐

Score 

Chuyên khảo Hoàng Văn Hải  

38 Giáo trình Kế toán Tài chính Giáo trình Đặng Đức Sơn (Chủ biên) 

39 Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ ‐ 

Ngân hàng 
Chuyên khảo Trịnh Thị Hoa Mai (Chủ biên) 

40 Tái cấu trúc hệ thống tài chính ở 

Việt Nam 
Chuyên khảo Lê Trung Thành (Chủ biên) 



 87

41 Giáo trình Phân tích tài chính Giáo trình Trần Thị Thanh Tú (Chủ biên) 

42 Giáo trình Phân tích chính sách 

kinh tế ‐ xã hội 
Giáo trình Phạm Văn Dũng (Chủ biên) 

 

5. Các Website hữu ích 

WEBSITE MỘT SỐ BỘ 

Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn 

Bộ Công Thương www.moit.gov.vn 

Bộ Tài chính www.mof.gov.vn 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.mpi.gov.vn 

Bộ Khoa học và Công nghệ www.most.gov.vn 

WEBSITE ĐHQGHN VÀ MỘT SỐ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

Đại học Quốc gia Hà Nội www.vnu.edu.vn  

Bản tin ĐHQGHN http://vnu.edu.vn/btdhqghn/ 

Tạp chí Khoa học http://tapchi.vnu.edu.vn/tckh/ 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên http://hus.vnu.edu.vn 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn www.ussh.edu.vn 

Trường Đại học Ngoại ngữ http://ulis.vnu.edu.vn/ 

Trường Đại học Công nghệ http://www2.uet.vnu.edu.vn/coltech/ 

Khoa Luật http://law.vnu.edu.vn/ 

Trung tâm Thông tin ‐ Thư viện http://lic.vnu.edu.vn 

WEBSITE MỘT SỐ TRƯỜNG ĐH, CĐ, HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KINH TẾ 

Trường ĐH Ngoại thương www.ftu.edu.vn 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân www.neu.edu.vn 

Trường ĐH Thương mại www.vcu.edu.vn 

Trường ĐH Kinh tế ‐ ĐH Huế http://www.hce.edu.vn/ 

Trường ĐH Kinh tế ‐ ĐH Đà Nẵng www.due.edu.vn 

Trường ĐH Kinh tế TPHCM www.ueh.edu.vn 
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WEBSITE MỘT SỐ VIỆN NGHIÊN CỨU 

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam www.vass.gov.vn 

Viện Kinh tế Việt Nam ‐ Viện Hàn lâm KHXHVN http://vie.vass.gov.vn 

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới ‐ Viện Hàn lâm 

KHXHVN 

http://www.iwep.org.vn 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển ‐ ĐHKT TP. HCM www.idr.edu.vn 

WEBSITE MỘT SỐ ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 

Harvard University  www.harvard.edu/ 

University of Cambridge  www.cam.ac.uk/ 

University of Oxford  www.ox.ac.uk/ 

University of Chicago  www.uchicago.edu/ 

WEBSITE MỘT SỐ BÁO/TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - KINH DOANH 

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh – Trường ĐHKT http://tapchi.ueb.edu.vn/ 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn 

Tạp chí Phát triển Kinh tế http://tcptkt.ueh.edu.vn 

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế http://vie.vass.gov.vn 

http://vie.vass.gov.vn/noidung/anph

am/Lists/TapChiNghienCuuKinhTe/

View_Detail.aspx  

Tạp chí Kinh tế Đối ngoại http://ieit.edu.vn 

http://ieit.edu.vn/vi/thu‐vien‐tap‐

chi/tap‐chi‐kinh‐te‐doi‐ngoai 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo http://kinhtevadubao.com.vn 

Tạp chí Thương mại http://tapchithuongmai.vn/ 

Thời báo Kinh tế Việt Nam http://vneconomy.vn 

Business Week  www.businessweek.com 

Financial Times  www.ft.com/home/asia 

Forbes  http://www.forbes.com/ 

Fortune  http://fortune.com/ 

Harvard Business Review  http://hbr.org/ 
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The Economist  www.economist.com 

The New York Times  www.nytimes.com 

6. Thư viện 

 Trung tâm Thông tin ‐ Thư viện ĐHQGHN 

Phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp: Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Phòng Dịch vụ Thông tin Ngoại ngữ: Nhà A2, Trường Đại học Ngoại ngữ, Phạm Văn 

Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Phòng Dịch vụ Thông tin Khoa học Tự nhiên và Xã hội: Nhà M, 336 Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội; Tầng 7, Nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn 

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Phòng Dịch vụ Thông tin Mễ Trì, Ký túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Website: http://www.lic.vnu.edu.vn/ 

 Thư viện Quốc gia Việt Nam 

Địa chỉ: 31 Tràng Thi, Hà Nội  

Website: http://nlv.gov.vn/ 

 Thư viện Hà Nội 

Địa chỉ: 19 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội 

Website: www.thuvienhanoi.org.vn 

 Thư viện Khoa học Xã hội ‐ Viện Thông tin Khoa học Xã hội  

Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

Website: http://libsiss.org.vn/ 

7. Nhà sách 

 Nhà sách Tiền phong (VDC): 310 Tây Sơn, Hà Nội  

 Nhà sách Tiền phong: 175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội  

 Nhà sách Tiền phong: 17B Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

 Hiệu sách Hồ Gươm I: 33 Hàng Bài, Hà Nội  

 Hiệu sách Hồ Gươm II: 43 Tràng Tiền, Hà Nội  

 Trung tâm sách Việt Nam: 44 Tràng Tiền, Hà Nội  

 Hiệu sách Thăng Long: 53‐55 Tràng Tiền, Hà Nội  

 Nhà sách Bờ Hồ: 53 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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 Nhà sách Đông Tây: 62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

 Nhà sách Trí Tuệ: 187 Giảng Võ, Hà Nội 

8. Bệnh viện 

 Bệnh viện 19/8 Bộ Công an: 9 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Bệnh viện Bạch Mai: 78 Giải Phóng, Phương Mai, HN 

 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn: 12 Chu Văn An và 59 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 

 Bệnh viện Da liễu Hà Nội: 79B Nguyễn Khuyến, Hà Nội 

 Bệnh viện Đống Đa: 192 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội 

 Bệnh viện E: 87 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Bệnh viện Giao thông Vận tải 1: Ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Hà Nội 

 Bệnh viện Hữu nghị: 1 Trần Khánh Dư, Hà Nội 

 Bệnh viện Hữu nghị Việt ‐ Đức: 40 Tràng Thi, Hà Nội 

 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam ‐ Cu Ba: 37 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Bệnh viện K: 43 Quán Sứ, Hà Nội 

 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội: 44 Thanh Nhàn, Hà Nội 

 Bệnh viện Lao và bệnh phổi TW (Bộ Y tế): 463 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 

 Bệnh viện Mắt Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội): 37B Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Bệnh viện Mắt TW (Bộ Y tế): 156 Tổ 34 Khương Thượng, Hà Nội 

 Bệnh viện Tai ‐ Mũi ‐ Họng TW (Bộ Y tế): 78 Giải Phóng, Hà Nội 

 Bệnh viện Tim Hà Nội: 92 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

 Bệnh viện TW Quân đội 108: 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

 Bệnh viện Việt ‐ Pháp: 1 Phương Mai, Hà Nội 

 


