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Đại học Ngoại
thương công bố
phương án
tuyển sinh 2022
Năm nay, Đại học Ngoại thương
mở thêm ba chương trình mới,
liên quan đến chuyển đổi số,
đồng thời giữ ổn định 6 phương
thức tuyển sinh như năm 2021.
Ngày 27/12, Đại học Ngoại
thương công bố kế hoạch tuyển
sinh năm 2022. Tổng chỉ tiêu
cho ba cơ sở Hà Nội, TP HCM
và Quảng Ninh là 4.050, tăng
nhẹ so với mức 3.990 của năm
ngoái.
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Trường mở thêm ba chương
trình mới để thích ứng với bối
cảnh của nền kinh tế số, gồm
Marketing số, Truyền thông
Marketing tích hợp (ngành
Marketing) và Kinh doanh số
(ngành Kinh doanh quốc tế).
Trừ Truyền thông Marketing tích
hợp được triển khai tại cơ sở II
ở TP HCM, hai chương trình
còn lại học tại trụ sở chính Hà
Nội. Nhà trường cho biết, ba
chương trình mới sẽ giúp người
học có khả năng nắm bắt cơ hội
phát triển nghề nghiệp, đồng
thời thích nghi trong bối cảnh
thay đổi liên tục của thế giới.

Biển tên Đại học Ngoại thương trụ sở Hà
Nội. Ảnh: FTU Times

Đại học Ngoại thương tiếp tục
giữ ổn định 6 phương thức
tuyển sinh. Thứ nhất, trường
xét học bạ bậc THPT nếu học
sinh thuộc một trong ba nhóm:
tham gia kỳ thi học sinh giỏi,
khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt
giải ba trở lên kỳ thi học sinh

giỏi cấp thành phố; là học sinh
trường chuyên.
Đại học Ngoại thương cũng xét
tuyển kết hợp giữa chứng chỉ
ngoại ngữ quốc tế và học bạ
dành cho thí sinh hệ chuyên và
không chuyên, hoặc kết hợp
chứng chỉ ngoại ngữ với SAT,
ACT, A-Level. Trường cũng xét
tuyển kết hợp giữa chứng chỉ
ngoại ngữ và kết quả thi tốt
nghiệp THPT. Hai phương thức
này chỉ áp dụng cho các
chương trình dạy bằng tiếng
Anh và Ngôn ngữ thương mại.
Phương thức thứ tư dựa trên
kết quả thi tốt nghiệp THPT
2022, áp dụng cho chương trình
tiêu chuẩn và định hướng nghề
nghiệp quốc tế.
Trường cũng căn cứ vào kết
quả kỳ thi Đánh giá năng lực
của Đại học Quốc gia Hà Nội,
Đại học Quốc gia TP HCM tổ
chức trong năm 2021. Phương
thức này chỉ áp dụng cho một
số chương trình chuẩn.
Cuối cùng, trường dành chỉ tiêu
xét tuyển thẳng theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trừ phương thức sử dụng điểm
thi tốt nghiệp THPT thực hiện
theo hướng dẫn của Bộ, Đại

học Ngoại thương dự kiến triển
khai các phương thức riêng từ
tháng 5/2022.
Năm 2021, Đại học Ngoại
thương lấy điểm chuẩn không
dưới 28 với trụ sở chính Hà Nội
và cơ sở TP HCM. Trong các
ngành lấy điểm chuẩn thang 30,
Khoa Kinh tế (Quản trị kinh
doanh) của cơ sở TP HCM cao
nhất - 28,55, trung bình 9,52
điểm mỗi môn. Bốn nhóm
ngành tại Hà Nội đều có điểm
chuẩn từ 28,05 đến 28,5. Tại cơ
sở Quảng Ninh, điểm chuẩn cho
mọi ngành và tổ hợp là 24.
Xét thang điểm 40, Ngôn ngữ
Trung cao nhất - 39,35, trung
bình hơn 9,8 điểm một môn.
Các ngành còn lại đều ở mức
36,75-37,55.
Thanh Hằng
Chàng trai Bắc Ninh là thủ khoa
Đại học Ngoại thương
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Đại học Ngoại thương công bố
điểm chuẩn
ĐH Ngoại thương đoạt giải
cuộc thi 'Sáng tạo kinh doanh
xã hội'
Bí quyết giúp thủ khoa Ngoại
thương tốt nghiệp điểm tuyệt
đối
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