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CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ 

1.1. Yêu cầu đối với người dự tuyển 

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, 

Tiếng Anh và Kinh tế học vi mô 

Đối tượng tuyển sinh được quy định cụ thể như sau: 

Về văn bằng 

a) Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập khối ngành kinh tế và 

quản lý. 

b) Tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học tại các trường công lập và tốt nghiệp 

đại học chính quy các trường đại học ngoài công lập khối ngành kinh tế và 

quản lý. 

c) Tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường công lập các ngành khác với khối 

kinh tế và quản lý. 

d) Tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học tại các trường đại học công lập và chính 

quy tại các trường ngoài công lập các ngành khác với khối kinh tế và quản lý 

(trừ ngành ngoại ngữ). 

Về học lực và kinh nghiệm 

- Với loại A nếu học lực loại trung bình, phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc 

tính từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.  

- Với loại C, B và D phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tính từ thời điểm 

tốt nghiệp đại học đến thời điểm làm hồ sơ.  

Về yêu cầu học bổ sung 

- Học viên nhóm C, D phải học bổ sung kiến thức trước khi vượt qua kỳ thi tuyển 

đầu vào. 

- Khối lượng kiến thức bổ sung tương đương với 18 Tín chỉ. 

Về việc miễn học phần 

Sinh viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học chính quy hệ 5 năm các 

chuyên ngành kinh tế và quản lý của trường Đại học Bách khoa Hà nội (từ K53 trở về 

trước) có thời gian tốt nghiệp không quá 7 năm tính đến ngày nhập học sẽ được miễn 

tối đa 5 học phần tương đương với 14 tín chỉ. 

 


