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Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh 3 chuyên ngành
mới
27/12/2021    10:39 GMT+7

Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố phương thức tuyển sinh năm 2022. Theo đó, trường
giữ 6 phương thức ổn định như năm 2021 và bắt đầu tuyển sinh các chương trình đào tạo
thích ứng với bối cảnh của nền kinh tế số.

Cụ thể, năm 2022, bên cạnh các chương trình đào tạo đã tuyển sinh năm 2021, Trường ĐH Ngoại
thương bắt đầu tuyển sinh các chương trình đào tạo thích ứng với bối cảnh của nền kinh tế số, bao
gồm Marketing số (tuyển sinh tại Trụ sở chính Hà Nội) và Truyền thông Marketing tích hợp (tuyển
sinh tại Cơ sở II - TP.HCM) thuộc ngành Marketing và chương trình Kinh doanh số thuộc ngành Kinh
doanh quốc tế (tuyển sinh tại Trụ sở chính Hà Nội).

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương.

Năm 2021, Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh như những năm
trước cụ thể như sau:

Phương thức 1 - Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho 3 nhóm đối tượng:
(1) thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia
thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường); (2) thí sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba)
học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12; (3) thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT
trọng điểm quốc gia/THPT chuyên.

Phương thức 2 - Phương thức xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học
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THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI  
Cơ hội luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ, tăng cường khả năng

nói và phản xạ tự nhiên. Học trực tuyến thỏa thích lên đến 16 giờ mỗi ngày,

không giới hạn lớp luyện nghe. Đặc biệt, miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào.
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Chủ đề : Trường ĐH Ngoại Thương Tuyển Sinh Đại Học

Phương thức 2 - Phương thức xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học
tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên, hoặc kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc
tế và chứng chỉ năng lực quốc tế (SAT, ACT, A-level), áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng
tiếng Anh và Ngôn ngữ thương mại.

Phương thức 3 - Phương thức xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt
nghiệp THPT năm 2022, áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và Ngôn ngữ
thương mại.

Phương thức 4 - Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, áp dụng
cho các chương trình tiêu chuẩn và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Phương thức 5 - Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Hà
Nội và ĐHQG TPHCM tổ chức trong năm 2022, áp dụng cho một số chương trình tiêu chuẩn.  

Phương thức 6 - Phương thức xét tuyển thẳng được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và nhà trường.

Thời gian xét tuyển Phương thức 4 - dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Các phương thức tuyển sinh riêng của trường sẽ được thực
hiện trên Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2022.

Tuy nhiên ngay từ 15/1/2022, các thí sinh đã có thể đăng nhập hệ thống này để xét tuyển thử và
nhận tư vấn trực tiếp về ngành nghề, các phương thức xét tuyển.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại thương năm 2022 là 4.050 chỉ tiêu cho cả Trụ sở chính
Hà Nội và các cơ sở trực thuộc.

Thanh Hùng

Điểm chuẩn vào các ngành của ĐH Ngoại thương năm 2021
Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố điểm trúng tuyển vào các ngành/ chuyên
ngành đào tạo của trường theo ...
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THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI  
Cơ hội luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ, tăng cường khả năng

nói và phản xạ tự nhiên. Học trực tuyến thỏa thích lên đến 16 giờ mỗi ngày,

không giới hạn lớp luyện nghe. Đặc biệt, miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào.
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GỬI

Cô gái Hà Nội làm Toán ở Mỹ
GIÁO DỤC   27/12/2021 

Vào đại học từ năm 16 tuổi, mục tiêu của Trần Mai Ngọc khi
ấy là lựa chọn ngành nào “phải tự học là chính, bởi như vậy
mới có khả năng đi xa”. Cuối cùng, cô gái Hà Nội quyết định
theo đuổi con đường làm toán.

Hà Tĩnh miễn phí cho giáo viên học chứng
chỉ chức danh nghề nghiệp
GIÁO DỤC   27/12/2021 

Bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết,
UBND tỉnh có chủ trương sẽ dùng ngân sách tổ chức đào tạo
miễn phí chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

Nam sinh Thái Bình giành vé vào chung kết
năm Đường lên đỉnh Olympia
GIÁO DỤC   26/12/2021 

Giành chiến thắng với 300 điểm ở cuộc thi quý 1 Đường lên
đỉnh Olympia năm thứ 22, Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT
Bắc Duyên Hà - Thái Bình) đã mang cầu truyền hình trận
chung kết năm về với tỉnh Thái Bình.

15 thí sinh xuất sắc vào chung kết ‘Thanh
niên với Văn hóa giao thông 2021’
GIÁO DỤC   28/12/2021 

Ngày 27/12/2021, 15 thí sinh xuất sắc nhất từ Vòng sơ khảo
cùng nhau tranh tài trắc nghiệm và hùng biện để giành 3
giải thưởng cao nhất cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao
thông” năm 2021.

Màn trình diễn ấn tượng của những tài
năng nhí Royal School
GIÁO DỤC   28/12/2021 

Khởi tranh từ đầu tháng 12, cuộc thi Royal’s Got Talent được
Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) tổ chức
đã thu hút gần 140 bài dự thi đầy màu sắc với những màn
múa uyển chuyển, món ăn hấp dẫn, kỹ thuật trình diễn sáng
tạo.

Học sinh Hà Nội được nghỉ 3 ngày dịp Tết
Dương lịch 2022
GIÁO DỤC   26/12/2021 

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo tới các đơn vị, trường học
lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.

Ý kiến của bạn...

(0)

KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Phục hồi lại thị lực trong
vòng 40 phút. Bí quyết
thật đơn giản

Chỉ cần một viên mỗi
ngày và mạch máu của
bạn sẽ sạch!

Mẹo cho ai bị trĩ tại nhà,
không cần cắt mổ phẫu
thuật tốn kém, nặng

ấ

Bí mật của tuổi thọ nằm
ở những chiếc mạch
máu sạch!

THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI  
Cơ hội luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ, tăng cường khả năng

nói và phản xạ tự nhiên. Học trực tuyến thỏa thích lên đến 16 giờ mỗi ngày,

không giới hạn lớp luyện nghe. Đặc biệt, miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào.
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Yola và nỗ lực ‘cõng’ chữ lên non
GIÁO DỤC   28/12/2021 

Là một trong những trung tâm giáo dục tiếng Anh hàng đầu
Việt Nam, Yola không chỉ tiên phong công tác đổi mới nâng
cao chất lượng giảng dạy mà còn tích cực tổ chức các dự án,
chương trình thiện nguyện.

Nam sinh 17 tuổi chinh phục 8.5 IELTS trong
lần thi đầu tiên
GIÁO DỤC   26/12/2021 

Trịnh Lê Minh, sinh năm 2004, đã đạt 8.5 IELTS trong đợt thi
vào tháng 10/2021 sau 5 tháng ôn luyện. Trong đó, kỹ năng
Listening và Reading đạt điểm tuyệt đối 9.0, kỹ năng
Speaking đạt 8.0, kỹ năng Writing đạt 7.0.

5 nữ sinh chiến thắng trong cuộc thi của
NASA
GIÁO DỤC   26/12/2021 

1 nhóm nghiên cứu gồm 5 thành viên nữ giành chiến thắng
tại cuộc thi “Texas Space Grant Consortium Design
Challenge” khi tạo ra thiết bị như một cặp kính bảo vệ các
phi hành gia khỏi sự thay đổi ánh sáng và cải thiện giấc ngủ.

Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Nam vào diện
tinh giản biên chế
GIÁO DỤC   25/12/2021 

Trong số 170 người thuộc danh sách tinh giản biên chế đợt I
năm 2022 của tỉnh Quảng Nam có Giám đốc Sở GD-ĐT Hà
Thanh Quốc. 

Thầy Phan Khắc Nghệ trả lời học trò về tố
cáo lộ đề thi
GIÁO DỤC   25/12/2021 

Trong một buổi livestream mới đây, đã có những học sinh
hỏi thầy Phan Khắc Nghệ về sự việc thầy bị tố có phần luyện
thi giống nhiều điểm so với đề chính thức thi tốt nghiệp
THPT.  

8 quận ở Hà Nội dừng dạy học trực tiếp
GIÁO DỤC   25/12/2021 

Thêm 6 quận ở Hà Nội tăng cấp độ dịch thành vùng cam, do
đó học sinh lớp 12 phải dừng đến trường sau 3 tuần được
học trực tiếp.

Thêm một tỉnh cho học sinh lớp 9 và 12 đến
trường
GIÁO DỤC   25/12/2021 

Từ ngày 27/12, tỉnh Trà Vinh thực hiện thí điểm việc dạy, học
trực tiếp cho học sinh các khối lớp 9 và lớp 12 đang cư trú ở
các xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 1,
cấp 2 ("vùng xanh", "vùng vàng").

Ngôi trường đặc biệt cho học sinh đi học ở 4
quốc gia mỗi năm
GIÁO DỤC   23/12/2021 

Think Global School -  một trường trung học Mỹ có trụ sở tại
thành phố New York là một ngôi trường vô cùng đặc biệt so
với tất cả các trường học khác trên thế giới.

THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI  
Cơ hội luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ, tăng cường khả năng

nói và phản xạ tự nhiên. Học trực tuyến thỏa thích lên đến 16 giờ mỗi ngày,

không giới hạn lớp luyện nghe. Đặc biệt, miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào.
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Thầy giáo bị tố ôn thi trùng 90% đề tốt
nghiệp: 'Tôi chưa nhận được kết luận gì'
GIÁO DỤC   22/12/2021 

Liên quan đến việc bị tố có phần ôn thi giống 80 - 90% đề thi
tốt nghiệp THPT, thầy Phan Khắc Nghệ (Trường THPT
Chuyên Hà Tĩnh) cho rằng bản thân không nhận được kết
luận gì và mong sớm được làm sáng rõ.

Vụ tố giác lộ đề thi tốt nghiệp môn Sinh: Bộ
GD-ĐT cần lên tiếng
GIÁO DỤC   22/12/2021 

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của
Quốc hội cho hay đã nhận được tố cáo về vụ đề ôn tập ở Hà
Tĩnh giống hơn 80% - 90% đề thi tốt nghiệp THPT 2021 và đã
chuyển tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

“Công cuộc đổi mới giáo dục đòi hỏi phải
giải nhiều bài toán cùng một lúc”
GIÁO DỤC   25/12/2021 

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại cuộc làm
việc giữa đoàn công tác của Bộ GD-ĐT với lãnh đạo tỉnh
Đồng Tháp nhằm nắm bắt tình hình giáo dục và đào tạo tại
địa phương diễn ra chiều 25/12. 

Xôn xao Sở Giáo dục yêu cầu trường học chi
4,5 triệu tập huấn viết tin, chụp ảnh
GIÁO DỤC   22/12/2021 

Sở GD-ĐT Đắk Lắk có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc
đóng 4,5 triệu đồng cho 3 người để học viết tin, chụp ảnh
gây xôn xao.

Bộ GD-ĐT: Đang xem xét trách nhiệm về bất
thường ở đề thi tốt nghiệp
GIÁO DỤC   23/12/2021 

Bộ GD-ĐT vừa lên tiếng về việc thầy giáo ở Hà Tĩnh bị tố có
phần ôn tập cho học sinh ngay trước ngày thi môn Sinh học
ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giống đề thi chính thức.

TS người Việt chế tạo vật liệu diệt vi khuẩn
nhanh gấp 120 lần
GIÁO DỤC   24/12/2021 

Đây là thành quả của một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học
RMIT và Tổ chức Khoa học và nghiên cứu công nghiệp Khối
thịnh vượng chung, Australia (CSIRO). Trong đó có TS Trần
Lê Nhiệm (SN 1982, người Hà Nội).

HIỂN THỊ THÊM TIN 

THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI  
Cơ hội luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ, tăng cường khả năng

nói và phản xạ tự nhiên. Học trực tuyến thỏa thích lên đến 16 giờ mỗi ngày,

không giới hạn lớp luyện nghe. Đặc biệt, miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào.
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Công nghiệp hỗ trợ

Ba 'đồ đệ' đắc lực bị khởi tố,
bắt tạm giam đều là con ông
Lê Tùng Vân

Đưa cận mặt ảnh bé gái 8 tuổi
lúc tử vong lên livestream, một
Hoa hậu hứng bão chỉ trích

Vụ án Loạn luân tại 'Tịnh thất
Bồng Lai': Người phụ nữ 'đặc
biệt' gắn bó nhiều năm với Lê
Tùng Vân, mẹ của những đứa
trẻ bị gắn mác mồ côi là ai?

. ĐỌC NHIỀU NHẤT

Yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin
tín dụng DN đấu giá đất Thủ Thiêm

Bác sĩ choáng khi nhìn thấy đơn thuốc
của F0 điều trị tại nhà

Bỏ vợ theo nhân tình rồi bị phụ bạc,
phó giám đốc bán vé số nuôi thân

MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia
tuổi 22 giàu cỡ nào?

Hé lộ gây sốc về chuyện loạn luân tại
"Tịnh thất Bồng Lai"

 

Xem thêm ›

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019

Tổng biên tập: Phạm Anh Tuấn
Tòa soạn: Tòa nhà C'Land - 156 Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội

© 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự

đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Hà Nội. Hotline: 0919 405 885 | Email: vietnamnetjsc.hn@vietnamnet.vn

Tp.HCM. Hotline: 0919 435 885 | Email: vietnamnetjsc.hcm@vietnamnet.vn

Xem thông tin chi tiết: http://vads.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn

Tuyển dụng

Liên hệ Tòa soạn

THEO DÕI VIETNAMNET TẠI :

THĂNG TIẾN SỰ NGHIỆP VỚI  
Cơ hội luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ, tăng cường khả năng

nói và phản xạ tự nhiên. Học trực tuyến thỏa thích lên đến 16 giờ mỗi ngày,

không giới hạn lớp luyện nghe. Đặc biệt, miễn phí kiểm tra trình độ đầu vào.

ĐĂNG KÝ ĐỂ HỌC THỬ TIẾNG ANH 7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ
NGAY

Họ và tên  Email

Số di động  Độ tuổi

VIDEO

   00:00 02:49





Loạt xe bán tải "độ" nóc tiền tỷ so kè
tốc độ ngay tại Hà Nội

Chi tiền triệu bay dù, chèo SUP, đi tour
xe đạp để 'xả hơi' Tết tây tại HN
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