
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 001/TB-ĐHKT-NCKD TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

V/v tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa 

Trường Đại học Lincoln, Vương quốc Anh và Trường Đại học Kinh tế 

TP.Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-ĐHKT-NS ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban 

Điều hành dự án “Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln”; 

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc đồng ý cho Ban Điều hành 

Dự án “Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln” và Đại học Lincoln, Vương 

Quốc Anh thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế; 

Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln thông báo tuyển sinh chương trình 

Cử nhân 1+2 như sau:  

1. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh (Lincoln) và 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt 

Nam có thể tiếp cận chương trình chuẩn quốc tế, với chất lượng đào tạo của một trong Top 

20 Đại học hàng đầu Vương Quốc Anh và tiết kiệm chi phí so với du học toàn phần. 

2. Thời gian, hình thức và ngôn ngữ đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 3 năm. Trong đó 01 năm học tại UEH và 02 năm học tại Đại học 

Lincoln. 

- Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh. 

3. Chuyên ngành đào tạo 

Chương trình hiện đang đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế như sau: 

● BA (Hons) Accountancy and Finance 

● BA (Hons) Business and Finance  

● BA (Hons) Business Economics 

● BSC (Hons) Banking and Finance 

● BSc (Hons) Economic 

● BSc (Hons) Economics and Finance  
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4. Điều kiện dự tuyển 

- Ứng viên đủ điểm sàn tốt nghiệp Trung học phổ thông; Sinh viên đủ điều kiện xét 

tuyển đại học của UEH. 

- Và có chứng chỉ năng lực tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương. (Trong 

trường hợp chưa có chứng chỉ năng lực tiếng Anh, ứng viên sẽ tham gia bài kiểm tra năng 

lực tiếng Anh tương đương do Chương trình tổ chức.) 

5. Hồ sơ dự tuyển  

a) Đơn đăng ký xét tuyển 

b) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy xác nhận tốt nghiệp tạm 

thời. 

c) Bản sao công chứng học bạ Trung học phổ thông. 

d) Giấy chứng nhận hoặc khen thưởng (nếu có). 

e) Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có). 

f) Bản sao công chứng Căn cước công dân. 

g) 02 tấm hình 3x4 

6. Phương thức, lệ phí tuyển sinh: Xét tuyển. Lệ phí: 1.500.000đ/hồ sơ. 

7. Học phí, học bổng: Chi tiết tại website: http://lincoln.ueh.edu.vn/ 

8. Văn bằng: Bằng Cử nhân do Đại học Lincoln cấp. 

9. Thời gian tuyển sinh:  

Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển chia làm 2 đợt: 

+ Đợt 1: Hạn chót 01/8/2023 

+ Đợt 2: Hạn chót 01/9/2023 

Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào dự kiến: 9/2023 

Nhập học dự kiến: Tháng 10/2023 

Ứng viên nộp hồ sơ tại:  

Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln 

Email: bachelor.lincoln@ueh.edu.vn - Điện thoại: 028 3825 7364 

Địa chỉ: Phòng 107, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM 

   

Nơi nhận: 

- HS-SV; 

- Phòng QLKH-HTQT; 

- Lưu: VT, NCKD. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH 

                        

  

 

                       TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH 

                            GS.TS. Võ Xuân Vinh 
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