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Chương trình hợp tác 

Quốc tế giữa Đại học 

Lincoln (UK) và Đại học 

Kinh tế TPHCM



Top 20 ở Anh về mức độ hài lòng của sinh 

viên – học viên (theo Student Survey 2020)

Đạt chuẩn 5 sao (theo QS World University 

Rankings 2021)

Sở hữu hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện 

đại, tiện nghi.



Là trường đứng đầu Việt Nam đào tạo về lĩnh 

vực kinh tế, kinh doanh.

Top 601+ trường Đại học tốt nhất châu Á

Trường Đại học khối ngành Kinh tế đầu tiên và 

duy nhất Việt Nam vào bảng xếp hạng Đại 

học tốt nhất Châu Á 2021



Điều kiện xét tuyển

Năm 1:

Sinh viên sẽ học tại UEH để chuẩn bị

những kiến thức cơ bản trước khi bước

vào chuyên ngành. Các bạn trẻ sẽ được

làm quen với chương trình học 100%

Tiếng Anh với sáu môn:

+ Nhập môn Tài chính và Kế toán

+ Toán tài chính

+ Kinh tế học

+ Thống kê trong tài chính và kinh doanh

+ Lý thuyết Tài chính tiền tệ

+ Quản trị học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Thời gian đào tạo trong vòng 3 năm theo chuẩn 

quốc tế. Bằng Cử nhân do Đại học Lincoln cấp.

Tốt nghiệp THPT (hoặc đủ điều kiện xét tuyển của UEH)

Điều kiện Tiếng Anh: IELTS 5.5 (hoặc tương đương)

(Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thí sinh sẽ tham

gia bài kiểm tra năng lực do chương trình tổ chức)



Điều kiện chuyển tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Thời gian đào tạo trong vòng 3 năm theo chuẩn 

quốc tế. Bằng Cử nhân do Đại học Lincoln cấp.

Năm 2, năm 3:

Sinh viên sẽ tham gia học tại Đại học 

Lincoln (Anh Quốc). Sinh viên sẽ được 

chọn một trong sáu chuyên ngành:

+ BA (Hons) Accountancy and Finance

+ BA (Hons) Business and Finance

+ BA (Hons) Business Economics

+ BSC (Hons) Banking and Finance

+ BSC (Hons) Economics

+ BSC (Hons) Economics and Finance

- Tất cả các môn học năm nhất đạt tối thiểu 5 điểm

- IELTS 6.0 (không có kĩ năng nào dưới 5.5) hoặc tương 

đương



Học phí – Học bổng
Tiết kiệm 50% chi phí so với du học toàn phần

* Học phí tại Đại học Lincoln dự kiến dựa trên 

công bố trên website chính thức của trường tại 

thời điểm đóng học phí.



Lộ trình học

01/09 –

15/09/2021

15/09 –

30/09/2021
Hoàn thiện thủ tục nhập học.

Học năm nhất tại UEH.
10/2021 –

03/2022

Xét hồ sơ thỏa điều kiện chuyển tiếp năm 2 và chuyển tiếp hồ sơ 

sang Đại học Lincoln. Sinh viên xin visa theo yêu cầu của Đại sứ 

quán Anh tại Việt Nam

Bắt đầu hai năm học tại Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh.

Tốt nghiệp

03/2022 –

06/2022

10/2022 

- TN

98% sinh viên tìm được công việc phù hợp hoặc học lên bậc học cao hơn

trong vòng 9 tháng sau khi tốt nghiệp.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp Đại học Lincoln được vào làm việc tại các

công ty, tổ chức lớn như BBC, Rolls-Royce, Siemens, Boots, GSK, Lloyds Bank

và Rockstar Games.

Nộp hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường).

+ Bằng Tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

+ Học bạ THPT 

+ Giấy chứng nhận hoặc khen thưởng (nếu có) 

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có) 

+ Giấy CMND hoặc Căn cước công dân 

+ 02 tấm hình 3x4.

(bản nộp là bản sao công chứng)

31/08/2021

Xét duyệt hồ sơ và thông báo thí sinh trúng tuyển.


