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Mã tuyển sinh Trường QSK

03 tổ hợp môn xét tuyển

A00
03 lĩnh vực đào tạo

Kinh tế

Kinh doanh - Quản lý

Luật

38 chương trình đào tạo

17 CT đại trà

16 CT chất lượng cao

04 CT chất lượng cao bằng tiếng Anh

01 CT chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp

05 phương thức xét tuyển 

độc lập

Tổng chỉ tiêu tuyển 

sinh 2020

A01

D01

Học phí 2019

Lớp đại trà: trung bình 8.9 triệu đồng/năm

Lớp chất lượng cao: 22 triệu đồng/năm đầu

Lớp chất lượng cao tiếng Anh: 39 triệu đồng/năm

Các chương trình 

đào tạo mới

Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) chất lượng cao

Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)

Luật (Luật tài chính – ngân hàng) chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp



PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo Quy 
chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT;

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM;

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia 2019;

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do 
ĐHQG-HCM tổ chức năm 2019;

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ 
tiếng Anh quốc tế đối với học sinh có quốc tich nước ngoài vào các 
chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

https://tuyensinh.uel.edu.vn | https://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

(028) 372.44.550 | 0846.0611.64 

https://tuyensinh.uel.edu.vn/
https://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn


PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên 

xét tuyển thí sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT 

ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Theo kế hoạch tuyển sinh chính quy của Bộ 
GD&ĐT năm 2019

» Trước 20/5: thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển 
tại Trường THPT

» Ngày 02 – 11/7: công bố kết quả xét tuyển

» Trước 23/7: thí sinh trúng tuyển xác nhận 
nhập học bằng cách nộp bản chính Phiếu 
báo kết quả thi THPT QG 2019 tại UEL

CHỈ TIÊU:

Không quá 5% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm 
ngành

ĐỐI TƯỢNG:

Dành cho thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và 
Khuyến khích (các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn)



PHƯƠNG THỨC 2: Ưu tiên xét tuyển 

theo quy định của ĐHQG-HCM

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

» Tốt nghiệp THPT năm 2019;

» Đạt danh hiệu Học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 và lớp 12;

Hoặc là thành viên đội tuyển của trường/tỉnh tham dự kỳ thi 
học sinh giỏi Quốc gia;

» Có hạnh kiểm Tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12;

» Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT;

» Thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm thi tốt nghiệp 
THPT QG của 03 tổ hợp môn xét tuyển phải từ mức điểm 
của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên

Danh sách 132 trường THPT được xét ưu tiên xét 
tuyển xem tại Trang tuyển sinh UEL: 
https://tuyensinh.uel.edu.vn

ĐỐI TƯỢNG:

Học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng 
khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên 
toàn quốc; và 50 trường THPT thuộc top 
đầu trong nhóm 100 trường có điểm trung 
bình thi THPT QG cao nhất cả nước năm 
2016, 2017, 2018

CHỈ TIÊU:

Không quá 15% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG:

» Học sinh được đăng ký tối đa không quá 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải 
được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng 
cao nhất) vào các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc của ĐHQG-HCM.

» Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh 
sách các nguyện vọng đã đăng ký.

https://tuyensinh.uel.edu.vn/


PHƯƠNG THỨC 2: Ưu tiên xét tuyển 

theo quy định của ĐHQG-HCM

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN:

» Phiếu đăng ký UTXT được in từ hệ thống đăng ký UTXT sau khi hoàn 
thành bước 1 và bước 2;

» Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học 
tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học;

» Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;

» Bản sao học bạ 3 năm trung học phổ thông (có xác nhận của trường 
THPT);

» Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên 
lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh nhân dân 
mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, 
tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

» Thời gian: từ ngày 15/5 – 15/6/2019;

» Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại 
trang http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn;

» Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in 
phiếu đăng ký UTXT, ký tên và xác nhận của 
trường THPT;

» Bước 3: Nộp bộ hồ sơ giấy đăng ký UTXT đến UEL 
bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 
đến địa chỉ:

XÉT TUYỂN:

» Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau (khi các thí sinh cùng điểm):
⋄ Điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh 
đăng ký;
⋄ Bài luận viết tay;
⋄ Thư giới thiệu của giáo viên.

» Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 02 - 11/7/2019;

» Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT QG năm 2019 
trước ngày 23/7/2019;

» Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo của Trường

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số 669 Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM

http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/


PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển dựa trên 

kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN:

Theo kế hoạch tuyển sinh chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2019

» Ngày 01 – 20/4: thí sinh đăng ký hồ sơ dự thi THPT QG và xét tuyển ĐH-CĐ 2019

» Trước 15/6: thí sinh nhận giấy báo dự thi THPT QG 2019

» Ngày 25/6 – 27/6: Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019

» Ngày 11/7: Công bố kết quả Kỳ thi THPT QG 2019

» Ngày 22/7 – 17h00, ngày 29/7: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

» Ngày 22/7 – 17h00, ngày 31/7: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu 

» Trước 17h00, ngày 02/8: Thí sinh kiểm tra và điều chỉnh sai sót nguyện vọng

» Trước 17h00, ngày 09/8: Công bố kết quả xét tuyển

» Trước 17h00, ngày 15/8: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản 
chính Phiếu báo kết quả thi THPT QG 2019 tại UEL

CHỈ TIÊU:

Trong khoảng 50 – 65% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành



PHƯƠNG THỨC 4: Xét tuyển dựa trên 

kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức năm 2019

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

» Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/4 - 15/6/2019; 

»Phương thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh xét tuyển dựa trên 
điểm thi đánh giá năng lực của thí sinh đăng ký vào các 
ngành/chương trình. 

» Công bố kết quả xét tuyển: ngày 15 - 17/7/2019

» Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu 
báo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐHQG-HCM và 
bản chính phiếu kết quả thi THPT QG (đối với thí sinh thi THPT 
QG năm 2019) trước ngày 23/7/2019.

» Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo của Trường.

ĐĂNG KÝ DỰ THI:

CHỈ TIÊU:

Tối đa 30% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG:

» Phương thức đăng ký: Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2019 
(không sử dụng kết quả năm 2018); Thí sinh được đăng ký tối đa không quá 03 nguyện vọng, các nguyện vọng phải được 
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất) vào các đơn vị của ĐHQG; Thí 
sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin thinangluc.vnuhcm.edu.vn, việc đăng ký thực hiện theo hướng dẫn 
trên trang thông tin điện tử tuyển sinh ĐHQG-HCM.

»Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí sau:
⋄Kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2019. 
⋄Trung bình điểm trung bình học tập THPT (lớp 10, 11, 12).
⋄Kết quả thi THPT quốc gia các môn hoặc tổ hợp môn theo quy định của Trường.

ĐỢT 1 ĐỢT 2

Thời gian 
đăng ký

Ngày 18/01 – 28/2 Ngày 15/4 – 31/5

Thời gian 
thi

Ngày 31/3
Tại TP.HCM và Bến Tre

Ngày 07/7
Tại TP.HCM, khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long và 
khu vực miền Trung

Công bố 
kết quả

Ngày 10/4 Ngày 15/7

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/


PHƯƠNG THỨC 5: Xét tuyển dựa trên kết quả 

học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế  đối với học sinh 

Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học 

chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương 

trình THPT trong nước) vào các chương trình Chất lượng 

cao giảng dạy bằng tiếng Anh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN:

»Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (lấy từ https://pdt.uel.edu.vn/ hoặc 
https://tuyensinh.uel.edu.vn/)

»Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học 
tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học.

»Bản sao học bạ 3 năm trung học phổ thông (có xác nhận của trường 
THPT).

»Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên 
lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh nhân dân 
mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, 
tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).

CHỈ TIÊU:

Không quá 20% tổng chỉ tiêu của các chương trình 
Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

thí sinh có điểm trung bình học tập trung học phổ 
thông từ 7,0 (thang điểm 10); hoặc 2,5 (thang điểm 
4); hoặc từ 8 (thang điểm 12); và chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế từ tương đương IELTS 5.0 trở lên.

XÉT TUYỂN:

»Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
⋄Điểm/kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
⋄Kết qủa học THPT.
⋄Bài luận viết tay: phải đạt yêu cầu về hình thức và thể hiện được động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với 
ngành học và UEL.

»Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 02 - 11/7/2019.

»Thí sinh xác nhận nhập học (bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT QG năm 2019 đối với học sinh học 
chương trình THPT trong nước, hoặc bản chính học bạ và các chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu và xác nhận đối với học sinh 
học chương trình THPT nước ngoài) trước ngày 23/7/2019.

https://pdt.uel.edu.vn/
https://tuyensinh.uel.edu.vn/)


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mã chương trình đào tạo

2. Tên chương trình đào tạo

3. Tổ hợp môn xét tuyển

4. Thời gian đào tạo
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Tổ hợp môn xét tuyển: A00 – A01 – D01

1. Kinh tế (Kinh tế học) 7310101_401
2. Kinh tế (Kinh tế học) chất lượng cao 7310101_401C

3. Kinh tế (Kinh tế và quản lý công) 7310101_403
4. Kinh tế (Kinh tế và quản lý công) chất lượng cao 7310101_403C

5. Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) 7310106_402
6. Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) chất lượng cao 7310106_402C

7. Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị 7310108_413
và tài chính)

NHÓM NGÀNH KINH TẾ

Thời gian đào tạo: 04 năm



NHÓM NGÀNH KINH DOANH, 

QUẢN LÝ

1. Quản trị kinh doanh 7340101_407
2. Quản trị kinh doanh chất lượng cao 7340101_407C
3. Quản trị kinh doanh chất lượng cao bằng tiếng Anh 7340101_407CA
4. Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) 7340101_415

5. Marketing 7340115_410
6. Marketing chất lượng cao 7340115_410C

7. Kiểm toán 7340302_409
8. Kiểm toán chất lượng cao 7340302_409C

Tổ hợp môn xét tuyển: A00 – A01 – D01

Thời gian đào tạo: 04 năm



9. Kế toán 7340301_405
10. Kế toán chất lượng cao 7340301_405C
11. Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh 7340301_405CA

12. Tài chính – Ngân hàng 7340201_404
13. Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao 7340201_404C
14. Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) 7340201_414C

chất lượng cao
15. Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao bằng tiếng Anh 7340201_404CA

NHÓM NGÀNH KINH DOANH, 

QUẢN LÝ

Tổ hợp môn xét tuyển: A00 – A01 – D01

Thời gian đào tạo: 04 năm



16. Hệ thống thông tin quản lý 7340405_406
17. Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao 7340405_406C

18. Thương mại điện tử 7340122_411
19. Thương mại điện tử chất lượng cao 7340122_411C

20. Kinh doanh quốc tế 7340120_408
21. Kinh doanh quốc tế chất lượng cao 7310120_408C
22. Kinh doanh quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh 7310120_408CA

NHÓM NGÀNH KINH DOANH, 

QUẢN LÝ
Tổ hợp môn xét tuyển: A00 – A01 – D01

Thời gian đào tạo: 04 năm



NHÓM NGÀNH LUẬT

1. Luật (Luật dân sự) 7380101_503
2. Luật (Luật dân sự) chất lượng cao 7380101_503C

3. Luật (Luật tài chính – ngân hàng) 7380101_504
4. Luật (Luật tài chính – ngân hàng) chất lượng cao 7380101_504C
5. Luật (Luật tài chính – ngân hàng) chất lượng cao 7380101_504CP

tăng cường tiếng Pháp

6. Luật kinh tế (Luật kinh doanh) 7380107_501
7. Luật kinh tế (Luật kinh doanh) chất lượng cao 7380107_501C

8. Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) 7380107_502
9. Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) chất lượng cao 7380107_502C

Tổ hợp môn xét tuyển: A00 – A01 – D01

Thời gian đào tạo: 04 năm



01/4 -
20/4

10/4

15/4 -
31/5

15/4 -
15/6

15/5 -
15/6

Trước 
20/5

Trước 
15/6

25/6 -
27/6

02/7 -
11/7

07/7

11/7

15/7
15/7 -
17/7

22/7 -
17h00, 

29/7

22/7 -
17h00, 

31/7

Trước 
23/7

Trước 
17h00, 

09/8

Trước 
17h00, 

15/8

Thí sinh đăng ký Hồ sơ dự 

thi THPT QG và xét tuyển 

ĐH, CĐ 2019

Công bố kết 

quả Kỳ thi 

Đánh giá năng 

lực của ĐHQG-

HCM đợt 01 

Thí sinh đăng ký dự thi Đợt 02

Kỳ thi Đánh giá năng lực của 

ĐHQG-HCM

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển 

Phương thức 01 (XTT và 

ƯTXTT của Bộ GD-ĐT) về Sở 

GD-ĐT

Thí sinh đăng 

ký và nộp hồ sơ 

xét tuyển

Phương thức 

02 (ƯTXT của 

ĐHQG-HCM)

Thí sinh đăng ký xét tuyển 

Phương thức 03 (Kết quả Kỳ 

thi đánh giá năng lực của 

ĐHQG-HCM)

Thí sinh nhận giấy báo dự 

thi THPT Quốc gia 2019

KỲ THI TRUNG 

HỌC PHỔ 

THÔNG QUỐC 

GIA 2019

Công bố kết quả xét tuyển 

Phương thức 02 (ƯTXT của 

ĐHQG-HCM)

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG 

LỰC CỦA ĐHQG-HCM ĐỢT 

02 - 2019

Công bố kết 

quả Kỳ thi 

THPT Quốc gia 

2019

Công bố kết quả Kỳ thi Đánh 

giá năng lực của ĐHQG-

HCM đợt 02

Công bố kết quả xét tuyển 

Phương thức 03 (Kỳ thi đánh 

giá năng lực của ĐHQG-

HCM)

Thí sinh điều 

chỉnh nguyện 

vọng xét tuyển 

bằng trực tuyến

Thí sinh điều chỉnh nguyện 

vọng xét tuyển bằng phiếu 

(kiểm tra và điều chỉnh sai sót 

trước 17h00, ngày 02/8)

Thí sinh trúng tuyển ở các 

Phương thức sau xác nhận 

nhập học:

01, 02, 04 và 05

Công bố kết 

quả xét tuyển 

Phương thức 

03 (Kỳ thi THPT 

QG 2019)

Thí sinh trúng tuyển ở 

Phương thức 03 (Kỳ thi 

THPT QG 2019) xác nhận 

nhập học

NHỮNG CỘT MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Gồm lớp Chất lượng cao, Chất lượng cao bằng tiếng 

Anh, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp

60-90 sinh viên/lớp Quy mô lớp học ~ 40 sinh viên/lớp

Nội dung chương trình đào tạo cơ bản theo quy định 

của Bộ GD&ĐT
Chương trình đào tạo

Khung chương trình giống với chương trình đại trà và 

được tăng cường học bằng Tiếng Anh (hoặc Tiếng 

Pháp)  cũng như các buổi báo cáo chuyên đề

Phòng học tiêu chuẩn: bàn ghế, đèn, quạt, bảng trắng, 

bút lông, hệ thống âm thanh
Trang thiết bị

Phòng học chất lượng cao: bàn ghế rời, máy lạnh, hệ 

thống âm thanh, máy chiếu, bảng trắng, bút lông

8,9 triệu đồng/năm Học phí năm 2019

Lớp chất lượng cao:

22 triệu đồng/năm đầu tiên (mỗi năm tăng 10%)

Lớp chất lượng cao bằng Tiếng Anh:

39 triệu đồng/năm

Sinh viên được tham quan các tổ chức, doanh nghiệp 

trong nước; thực tập tại doanh nghiệp vào học kỳ 8 
Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên được tham quan các tổ chức, doanh nghiệp 

trong và ngoài nước; kiến tập và thực tập tại các tập 

đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước

NHỮNG ƯU THẾ KHÁC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

CHẤT LƯỢNG CAO

Được hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện nghiên cứu khoa học;

Cơ hội tham gia chuyển tiếp các chương trình liên kết quốc tế 2+2, 3+1,… tại các

trường đối tác của UEL ở những quốc gia tiên tiến như Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật,

Hàn, Singapore,…

Đối với lớp chất lượng cao bằng Tiếng Anh, sinh viên được nhà trường tổ chức

kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo hình thức bài thi IELTS với 4 kỹ năng để chia lớp

học theo trình độ tương ứng; nếu sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ đầu vào, sẽ

được học MIỄN PHÍ một học kỳ lớp Tiếng Anh tăng cường.



 Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT;

 Du học tại Việt Nam với học phí thấp;

 Chất lượng nền giáo dục Vương quốc Anh;

 Môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế;

 Bằng cử nhân có giá trị toàn cầu.

ĐẠI HỌC GLOUCESTERSHIRE ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kế toán tài chính (tùy số lượng SV đăng ký)

Kinh doanh quốc tế

Tài chính quốc tế

Thời gian đào tạo: 3.5 năm

Sinh viên có thể học hoàn toàn tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp sang nước ngoài

Thông tin tư vấn chương trình Cử nhân quốc tế

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028.372.44.525 | 028.3910.0915 

Website: ueli.edu.vn | Email: international@uel.edu.vn

Cử nhân

Anh quốc



TƯ VẤN TUYỂN SINH 

Thông tin chính thức về tuyển sinh, phụ huynh và thí sinh vui lòng xem tại:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://thituyensinh.vn

2. Trường Đại học Kinh tế - Luật: https://tuyensinh.uel.edu.vn

Tư vấn trực tiếp tại:

1. Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh – Phòng A.001-1

Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM

2.     Hotline: (028) 372.44.550 | 0846.0611.64

Tư vấn trực tuyến:

1. Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn

2. Fanpage: https://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

http://thituyensinh.vn/
https://tuyensinh.uel.edu.vn/
mailto:tuvantuyensinh@uel.edu.vn
https://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

