
    

  

 

THƯ NGỎ 

Tuyển sinh chương trình Cử nhân liên kết 1+2 thuộc khối ngành Kinh tế 

Đại học Lincoln (Vương Quốc Anh) và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến! 

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân khối ngành Kinh tế đã được chính thức 

thành lập ngày 01/04/2020 theo Quyết định số 820/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Đại 

học Lincoln, Vương Quốc Anh và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).  

Chương trình hứa hẹn mang đến cho Sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp cận chương 

trình chuẩn quốc tế, tiết kiệm 50% chi phí du học toàn phần với 01 năm học tại UEH 

và 02 năm học tại Lincoln. Sinh viên có cơ hội thụ hưởng nền giáo dục của Anh Quốc 

– một trong ba trung tâm Tài chính lớn nhất thế giới. Sinh viên sẽ tham gia học hỏi, trao 

đổi nghiên cứu, thảo luận với các giảng viên hàng đầu của 02 Trường có danh tiếng học 

thuật cao. Bằng cử nhân do Đại học Lincoln cấp, có giá trị quốc tế với 06 chuyên 

ngành đào tạo như sau: 

 

BA (Hons) Accountancy and Finance BSc (Hons) Banking and Finance 

BA (Hons) Business and Finance BSc (Hons) Economics 

BA (Hons) Business Economics BSc (Hons) Economics and Finance 

Đại học Lincoln nằm trong Top 20 Đại học hàng đầu Vương Quốc Anh (theo 

National Student Survey 2020).  Trường đạt chuẩn 5 sao (Theo QS World University 

Rankings 2021). Top 150 trường Đại học trẻ hàng đầu thế giới (Times Higher 

Education's (THE) Young University Rankings 2020). 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thuộc là 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 (Theo QS Word University Ranking – 2021 Asia Report), Top 25 Đại học tốt nhất 

thế giới (theo bảng xếp hạng U-Multirank năm 2020). 

  



    

  

 

 

1. Điều kiện tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đủ điều kiện xét tuyển đại học của UEH; Sinh 

viên đủ điểm sàn tốt nghiệp Trung học phổ thông; Trình độ tiếng Anh tối thiểu 

mức B theo hệ GCSE, IELTS 5.5 hoặc tương đương.  

(Trường hợp chưa có chứng chỉ năng lực tiếng Anh nói trên, thí sinh sẽ làm bài 

kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào tương đương do Chương trình tổ chức). 

2. Thời gian tuyển sinh 

✓ Chỉ tiêu tuyển sinh 2021: 100 sinh viên. 

✓ Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển: 31/08/2021 

✓ Thời gian nhập học dự kiến: Tháng 10/2021 

3. Học phí – Học bổng 

✓ Học phí:  

- Năm 1 (Học tại UEH): 120.000.000đ 

- Năm 2 và 3: Theo học phí công bố trên website của Đại học Lincoln:  

https://www.lincoln.ac.uk/home/ 

✓ Học bổng: 30% so với học phí niêm yết trên website Lincoln năm 2 và năm 3. 

(Áp dụng từ khóa 2021 đến 2023) 

4. Thông tin liên hệ 

Chương trình Hợp tác Quốc tế với Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh 

Địa chỉ: Cơ sở A Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, P1.07 – 59C Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM. 

Hotline: 0917 214 789 (Ms Hậu – Thư ký chương trình) – 028 3825 7364 

Website thông tin chương trình: http://ibr.ueh.edu.vn/ 

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho Quý phụ huynh và các em học sinh 

với đội ngũ tư vấn tận tâm, nhiệt tình và thủ tục xét tuyển nhanh chóng!  

Trân trọng.  

 Trưởng ban điều hành chương trình 

 

GS.TS. Võ Xuân Vinh 

 



CỬ NHÂN LIÊN KẾT 
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Chương trình hợp tác 

Quốc tế giữa Đại học 

Lincoln (UK) và Đại học 

Kinh tế TPHCM



Đại học Lincoln (Vương Quốc Anh)

- Top 20 ở Anh về mức độ hài lòng của sinh viên – học

viên (theo National 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. Với tiêu chí lấy sinh viên làm trung tâm, Đại học

Lincoln luôn cố gắng cung cấp môi trường học tập tốt nhất

cho sinh viên của mình.

- 98% sinh viên tìm kiếm được công việc phù hợp

hoặc học lên bậc học cao hơn trong vòng 9 tháng sau

tốt nghiệp



Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Là trường đứng đầu Việt Nam đào tạo về lĩnh vực

kinh tế, kinh doanh. Là nơi đào tạo nhiều thế hệ

nhà quản lý và doanh nhân thành đạt.

- 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

- Top 601+ trường Đại học tốt nhất châu Á

- Top 11 trường Đại học Việt Nam (Theo bảng xếp

hạng Webometrics tháng 1/2021)

- Trường có cơ sở vật chất hiện đại với nhiều cơ sở

giảng dạy.



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.

DU HỌC SINH QUỐC TẾ 

TẠI LINCOLN

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT 1+2 

UEH - LINCOLN

Khoảng 1.6 tỷ

Năm 1: 14,400 bảng (*)
Chi phí sinh hoạt tại Anh 

khoảng 10,000 bảng/năm

Năm 2: 14,400 bảng (*)

Năm 3: 14,400 bảng (*)

Khoảng 725 triệu

Năm 1: 120 triệu đồng 
Học tại UEH

Năm 2: 10,080 bảng (*)

Năm 3: 10,080 bảng (*)

-30%

TIẾT KIỆM 50% CHI PHÍ SO VỚI DU HỌC TOÀN PHẦN



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.
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