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Cao học các chuyên ngành Kinh tế 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng phương thức thi trắc nghiệm môn cơ sở ngành cho thi tuyển 

sinh đầu vào cao học các chuyên ngành kinh tế 

Kính gửi:  

Các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh cao học các chuyên ngành Kinh tế 

của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 

   

Thực hiện chủ trương đổi mới phương thức thi tuyển sinh cao học nhằm nâng 

cao chất lượng đầu vào thông qua đánh giá năng lực, kiểm tra kiến thức nền tảng 

tổng quát về chuyên ngành kinh tế của thí sinh, đảm bảo công bằng và đáp ứng tiến 

trình hội nhập với môi trường giáo dục quốc tế, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ 

áp dụng môn cơ sở ngành và hình thức thi dưới đây với các chuyên ngành Quản 

trị kinh doanh, Quản lý kinh tế từ kỳ thi tuyển sinh cao học tháng 3/2017. 

 Môn thi cơ sở ngành: Kinh tế và quản lý đại cương. 

 Hình thức thi: Trắc nghiệm. 

 Nội dung thi tập trung vào các mảng kiến thức cơ bản của ngành kinh tế 

trong chương trình đại học: Kinh tế và các nguyên tắc kinh tế; Tổng quan về 

quản trị trong các tổ chức; Môi trường kinh doanh và hoạt động Marketing; 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp; Quản trị tài chính; Kiểm soát, đánh giá kết 

quả kinh doanh. 

 Cấu trúc đề thi: tổng cộng 60 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi mảng kiến thức có 

khoảng 10 câu, mỗi câu có 4 ý trả lời, chỉ có một ý trong đó là đáp án đúng.  

 Thời gian làm bài: 90 phút.  

 

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xin thông báo tới các thí sinh dự thi cao học 

của Trường được biết để chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi vào cuối tháng 

3/2017. 
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