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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên
xét tuyển thí sinh theo Quy chế tuyển
sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của
Bộ GD&ĐT (không quá 5% tổng chỉ tiêu của
ngành/nhóm ngành).
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất
trường THPT (Mỗi trường một thí sinh)
theo quy định và kế hoạch của
ĐHQG-HCM năm 2021.
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo
quy định của ĐHQG-HCM (không quá 15%
tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành).
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết
quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (trong
khoảng 30% đến 60% tổng chỉ tiêu của
ngành/nhóm ngành).
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết
quả kỳ thi Đánh giá năng lực do
ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 (tối đa 50%
tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành).
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết
quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp
kết quả học THPT đối với học sinh Việt
Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài
(học chương trình THPT quốc tế bằng
tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong
nước) (không quá 20% tổng chỉ tiêu của
các chương trình Chất lượng cao, không
quá 50% tổng chỉ tiêu của các chương trình
Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp,
Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
Ngoài ra, UEL còn xét tuyển bằng kết
quả học bạ THPT đối với các chương
trình liên kết quốc tế.
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2330 sinh viên
Điểm thi
tốt nghiệp THPT

Điểm trúng
tuyển ĐGNL

2019

2020

2019

2020

1

7310101_401

Kinh tế (Kinh tế học)

23,75

26,25

882

850

2

7310101_401C

Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao

22,90

25.50

817

800

3

7310101_403

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công)

23,00

25,35

824

780

4

7310101_403C

Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao

22,00

24,55

786

760

5

7310106_402

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)

25,70

27,45

980

930

6

7310106_402C

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao

25,20

27,20

930

880

7

7310106_402CA

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh

8

7310108_413

9
10

7310108_413C
7310108_413CA

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)

Dự kiến tuyển sinh năm 2021
22,10

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)

Chất lượng cao bằng tiếng Anh

790

23,00

Chất lượng cao
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)

24,85

750
755

Dự kiến tuyển sinh năm 2021

11

7340101_407

Quản trị kinh doanh

24,95

26,90

922

900

12

7340101_407C

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao

24,15

26,50

903

865

13

7340101_407CA

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh

23,00

25,20

879

815

14

7340101_415

Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)

22,85

25,55

865

820

15

7340115_410

Marketing

25,00

27,25

924

920

16

7340115_410C

Marketing Chất lượng cao

24,15

26,90

922

905

17

7340115_410CA

Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh

18

7340120_408

Kinh doanh quốc tế

25,50

27,40

959

930

19

7340120_408C

Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao

24,65

27,30

926

915

20

7340120_408CA

Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh

24,50

26,70

924

895

21

7340122_411

Thương mại điện tử

24,65

27,05

903

880

22

7340122_411C

Thương mại điện tử Chất lượng cao

23,85

26,60

874

840

23

7340122_411CA

Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh

24

7340201_404

Tài chính - Ngân hàng

23,65

26,15

872

840

25

7340201_404C

Tài chính - Ngân hàng Chất lượng cao

23,00

25,70

863

830

26

7340201_404CA

Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao bằng tiếng Anh

21,65

24,60

833

740

27

7340208_414C

Công nghệ tài chính Chất lượng cao

22,55

24,70

823

750

28

7340301_405

Kế toán

24,00

26,30

880

850

29

7340301_405C

Kế toán Chất lượng cao

23,05

25,35

851

800

30

7340301_405CA

21,35

23,50

737

730

31

7340302_409

Kiểm toán

24,35

26,70

893

860

32

7340302_409C

Kiểm toán Chất lượng cao

24,15

26,10

846

810

33

7340405_406

Hệ thống thông tin quản lý

23,35

26,45

831

825

34

7340405_406C

Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao

22,85

25,50

776

770

35

7340405_416C

36

7380101_503

Luật (Luật dân sự)

22,25

25,00

825

790

37

7380101_503C

Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao

21,35

23,80

789

760

38

7380101_503CA

Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh

Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh

(tích hợp chứng chỉ CFAB của Hiệp hội ICAEW)

Dự kiến tuyển sinh năm 2021

Dự kiến tuyển sinh năm 2021

Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo)

25,25

Chất lượng cao

780

Dự kiến tuyển sinh năm 2021

39

7380101_504

Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng)

22,25

25,25

795

760

40

7380101_504C

Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng) Chất lượng cao

21,80

24,35

769

740

41

7380101_504CP

20,40

22,20

721

740

42

7380107_501

Luật kinh tế (Luật kinh doanh)

23,70

26,30

869

880

43

7380107_501C

Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao

23,55

25,80

844

800

44

7380107_502

Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)

24,30

26,65

910

870

45

7380107_502C

Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao

23,35

26,45

896

850

Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng)
Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp

ĐÀO TẠO

* Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, học hết năm thứ 2 đăng ký và phân vào 02 chuyên ngành đào tạo hẹp là Tài chính và Ngân hàng.
Đại học Quốc gia TP.HCM có mặt trong nhiều bảng xếp
Các chương trình đã được kiểm định
hạng đại học uy tín nhất khu vực và thế giới như:
theo tiêu chuẩn AUN-QA
Kinh tế học I Kinh tế đối ngoại I
Tốp 750 bảng xếp hạng QS World;
Tài chính – Ngân hàng I Kế toán I Quản trị kinh doanh I
Tốp 1001+ bảng xếp hạng THE (Vương quốc Anh);
Luật dân sự I Kinh tế và quản lý công I
Hệ thống thông tin quản lý
Tốp 601+ của THE trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh.
UEL đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng
Là một trong các trường đại học có tỷ lệ sinh viên có việc
đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
làm tốt nhất thế giới;

CHẤT LƯỢNG

XÉT TUYỂN BẰNG
CÁC PHƯƠNG THỨC

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021:

Mã trường

BR

A00 - A01- D01 - D07

E

TUYỂN SINH Đại học Chính quy
NĂM 2021 (dự kiến)

T CHOIC
IGH
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UEL
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Chương trình đại trà

Chương trình chất lượng cao (CLC)

Trung bình 18,5 triệu đồng/năm học

HB Mitsubishi (340 USD/suất)
HB Thakral In Seaw Ltd (780 USD/suất)
HB AmCham (12 triệu/suất)
HB TA (11 triệu/suất)

HB Thủ khoa (30 triệu/4 năm)
HB Kumho Asiana (16 triệu/4 năm)

Học bổng khuyến khích học tập (8% mức học phí theo quy định)
Học bổng Thủ khoa đầu vào (Thủ khoa Trường, Thủ khoa ngành) với mức tương ứng toàn phần (100%
mức học phí), bán phần (50% mức học phí) và được xét trao từng năm học trong cả khoá học.
Học bổng Tân sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế.

Các hình thức cho vay ưu đãi để đóng học phí, trang trải việc học tập sinh hoạt:
Nguồn vay vốn sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội
Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM cho sinh viên vay ưu đãi học tập (Lãi suất 0%)
Quỹ Đồng hành & Phát triển UEL

Chương trình Chất lượng cao bằng tiếng Anh: 09 chương trình

Cử nhân tài năng

Sinh viên thuộc top 10% của mỗi chương trình đào tạo sẽ được đăng ký xét
tuyển vào chương trình đào tạo Cử nhân tài năng.

Song bằng, song ngành

Chương trình song ngành, song bằng lĩnh vực Kinh tế - quản lý và luật: Sinh viên được
đăng ký học thêm 01 ngành khác trong các chương trình mà nhà trường đang tổ chức
sau khi học 01 học kỳ và có điểm trung bình >= 6.0.
Chương trình song ngành, song bằng với các trường khác trong Đại học Quốc gia
TP.HCM: Kinh tế quốc tế (chương trình kinh tế đối ngoại), Quản trị kinh doanh (chương
trình quản trị kinh doanh), Luật kinh tế (chương trình luật kinh doanh).

Cử nhân Anh quốc
Đại học Gloucestershire
Đại học Birmingham City

98%

HB YKVN (10 triệu/suất)
HB Mobifone (10 triệu/suất)
HB KOVA (10 triệu/suất)
HB Vallet (18 triệu/suất)

RE

ao
Vì s ọc
CHƯƠNG TRÌNH
h
nên
CHẤT LƯỢNG CAO

?

Được tăng cường nâng cao kỹ năng ngoại ngữ,
kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp;

Được hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện nghiên cứu
khoa học;
Cơ hội tham gia chuyển tiếp các chương trình liên
kết quốc tế 2+2, 3+1,... tại các trường đối tác của
UEL ở những quốc gia tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ,
Úc, Nhật, Hàn, Singapore,...
Đối với lớp chất lượng cao bằng tiếng Anh, sinh viên
được nhà trường tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu
vào theo hình thức bài thi IELTS với 4 kỹ năng để
chia lớp học theo trình độ tương ứng;
Ngoài học bổng theo quy định của Nhà nước, các tổ
chức, chính phủ, sinh viên còn có cơ hội nhận học
bổng 100%, 50% và 25% theo mức học phí.

Du học tại Việt Nam với học phí thấp;
Chất lượng đào tạo chuẩn nền Vương quốc Anh;
Môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế;
Bằng cử nhân có giá trị toàn cầu.

Sinh viên có việc làm
sau 01 năm tốt nghiệp

93%

Và còn
nhiều nguồn
học bổng
khác như

HB Đồng hành vượt khó
HB Đạm Cà Mau
HB Đồng hành Singapore
HB Vừ A Dính
HB Vũ Đình Liệu
HB Khánh Hòa...

Phòng học máy lạnh và trang thiết bị học hiện đại;

Chương trình Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp: 01 chương trình

Đầu tư hội nhập

Trung bình 46,3 triệu đồng/năm học

Số lượng sinh viên ít hơn lớp đại trà;

Chương trình Chất lượng cao: 18 chương trình

Đầu tư toàn diện

T FUTU

Được tham quan các tổ chức, doanh nghiệp
trong và ngoài nước; kiến tập và thực tập tại các
tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước;

Chất lượng cao

Đầu tư chuyên môn

QSK

IG H

(Học phí giữ nguyên so với lúc Trường chưa tự chủ)

Đa dạng nguồn học bổng HB Pony Chung (600 USD/suất)
với tổng giá trị lên đến hơn HB Posco (1000 USD/suất)

Đầu tư tương lai

Mã trường

Chương trình CLC bằng tiếng Anh

Trung bình 27,8 triệu đồng/năm học

Nếu bạn gặp khó khăn về tài chính

14 tỷ đồng

Chương trình CLC tăng cường tiếng Pháp

E

CHẤT LƯỢNG CAO

HỌC PHÍ

T CHOIC
IGH

BR

hãy chọn chương trình

ĐẦU TƯ TƯƠNG LAI

R

Trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xét tuyển:
KẾT QUẢ
HỌC BẠ
THPT

Sinh viên làm
đúng lĩnh vực

95%

HOTLINE TƯ VẤN LKQT:

(028) 3724 4525
(028) 3910 0915

Sinh viên sẽ giới thiệu UEL
cho người thân và bạn bè

Hotline: (028) 37244.550

0846.0611.64

Địa chỉ: Số 669, Quốc lộ 1, Khu phố 3,
phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức.

Website: https://tuyensinh.uel.edu.vn

Fanpage: fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn

