
Các mốc thời gian quy định (sinh viên cần lưu ý thực hiện) 

 

Nội dung Thời gian Ghi chú 

Sinh viên đăng ký nguyện vọng và in 

phiếu đăng ký 
8g00, 06/10/2015 – 16g00, 

16/10/2015 

Đăng ký online (tất cả sinh viên 

K40 hiện đang học – kể cả sinh 

viên khóa trước có quyết định 

biên chế vào K40) 

Thông báo số lượng đăng ký  22/10/2015 Trang online 

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng 

(nếu có, in lại phiếu).  

8g00, 23/10/2015 – 16g00, 

26/10/2015 

Điều chỉnh trực tuyến 

In phiếu đăng ký  Trước ngày 30/10/2015 
Sinh viên chú ý in phiếu đăng ký 

ở lần cập nhập sau cùng để nộp 

Sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện 

vọng cho phòng QLĐT-CTSV tại 

Hội trường A1.16  

(sinh viên trực tiếp nộp và ký tên vào 

danh sách) 

8g00 – 11g00, 31/10/2015 
Lớp_sv: 01 – 03; 07 – 36; 61 – 

63.  

14g00 – 16g00, 31/10/2015 
Lớp_sv: 04 – 06; 37 – 60; 64 – 

72. 

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời 

đơn khiếu nại điểm (nếu có) 

công bố bảng điểm scan và 

trong tài khoản cá nhân 
Tại phòng A0.14 

Công bố danh sách học tiếp, ngừng 

học và thôi học 
09/12/2015 Website online 

Công bố danh sách xét chuyên ngành 14/12/2015 Website online 

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ 

đầu 2016 (học kỳ 4) 
18/12/2015 – 21/12/2015 Website online 

Đóng học phí học kỳ đầu 2015 (học 

kỳ 4) 
18/12/2015 – 16/01/2016 

Ngân hàng Phương Đông – 17 

Phạm Ngọc Thạch. 

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng 

ký lại nguyện vọng 

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận 

phiếu đăng ký và nộp phiếu) 

14/12/2015 Tại A0.14 (bằng phiếu) 

Công bố danh sách xét chuyên ngành 

cho số sinh viên đăng ký lại nguyện 

vọng bị tràn 
17/12/2015 Website online 

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4 04/01/2016  

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn 

http://www.online.ueh.edu.vn/


Bảng thống kê điểm trung bình qua 2 học kỳ của Khóa 40 – ĐHCQ 

(lấy điểm lần đăng ký sau cùng) Tham khảo 

ĐTB_XCN 
Số lượng 

ĐTB_XCN 
Số lượng 

K39 (2HK) K40 (2HK) K39 (2HK) K40 (2HK) 

8.50 14 17 6.00 2629 2549 

8.00 138 175 5.90 2698 2604 

7.50 548 615 5.80 2767 2664 

7.00 1284 1403 5.70 2836 2706 

6.90 1442 1572 5.60 2884 2739 

6.80 1612 1708 5.50 2922 2769 

6.70 1768 1857 5.40 2965 2794 

6.60 1896 2001 5.30 2998 2805 

6.50 2045 2133 5.20 3030 2826 

6.40 2177 2245 5.10 3054 2843 

6.30 2305 2342 5.00 3078 2859 

6.20 2416 2418 <5.00 215 168 

6.10 2539 2486 Cộng 3293 (lên lớp 3043) 3027 (lên lớp?) 

Không tính điểm các học phần đang học ở học kỳ 3 

 

Chương trình đào tạo khóa 40 – ĐHCQ (3HK học chung) 

HK STT ĐIỂM THI MÔN Số Tín chỉ 

H
ọ
c 

k
ỳ
 1

 1 Đại số tuyến tính 2 

2 Giải tích 2 

3 Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1 2 

4 Pháp luật đại cương 2 

5 Tin học đại cương 3 

H
ọ
c 

k
ỳ
 2

 5 Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2 3 

6 Kinh tế vi mô 3 

7 LT Xác suất &  TK toán 3 

8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

9 Ngoại ngữ P1 3 

H
ọ
c 

k
ỳ
 3

 

10 Kinh tế vĩ mô 3 

11 Ngoại ngữ P2 3 

12 Tối ưu hóa (QHTT) 2 

13 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 

14 Quản trị học 2 

15 Kinh tế phát triển 2 

  Cộng 3HK 40 

  Không tính 2 học phần: GDTC, GDQP  

 



Mục 4 của Quyết định số 2015/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV, ngày 04/10/2010 

 4.2.2 Điều kiện học tiếp: 

Sinh viên phải thỏa các điều kiện sau: 

+ Còn trong thời gian đào tạo; 

+ Có số tín chỉ tích lũy đến học kỳ thứ 3 là 30 tín chỉ và học kỳ thứ 7 là 70 tín chỉ; 

+ Điểm trung bình tích lũy đạt từ 5,0 trở lên. 

 4.2.3 Điều kiện buộc thôi học: 

Sinh viên rơi vào một trong các trường hợp sau: 

+ Có điểm trung bình tích lũy đạt dưới 3,0 sau học kỳ thứ 3 và dưới 4,0 sau học kỳ thứ 7. 

+ Bị ngừng học 2 năm liên tiếp. 

 4.2.4 Điều kiện bị ngừng học: Sinh viên không thuộc diện học tiếp và diện thôi học. 

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY 

 

Điểm trung bình tích lũy là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bộ 

các học phần mà sinh viên đã học kể từ khi nhập học cho đến thời điểm tính (kể cả các học phần được bảo 

lưu) theo một chương trình đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH 

 

Điểm trung bình xét vào ngành, chuyên ngành là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) 

của tất cả điểm toàn bộ các học phần mà sinh viên đã học theo chương trình đại cương của khóa xét vào 

ngành, chuyên ngành (không tính học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Đi: Điểm toàn bộ của học phần i (tính điểm lần đăng ký 
sau cùng) 

- ai: số tín chỉ của học phần i. 

- i = 1,2, …, n 

- n là số HP SV đ theo học theo chương trình đại cương 
khóa xét vào ngành, chuyên ngành (kể cả HP được bảo 
lưu, chuyển điểm) 

- Đi: Điểm toàn bộ của học phần i (tính điểm lần đăng ký 
sau cùng) 

- ai: số tín chỉ của học phần i. 

- i = 1,2, …, n 

- n là số HP SV đã theo học theo chương trình đại 
cương của khóa xét vào ngành, chuyên ngành (kể cả 
HP được bảo lưu, chuyển điểm) 

- A: tổng số TC theo chương trình học đại cương của 
khóa xét vào ngành, chuyên ngành 



Số liêụ Khảo sát của Khóa 40 – ĐHCQ (trung tuần tháng 09/2015) 

Chỉ có giá trị tham khảo (có kèm theo số liệu khảo sát và đăng ký chính thức của K39) 

Chuyên ngành 

Khóa 39 Khóa 40 

Chỉ tiêu Khảo sát DK-Chính thức 

(số lên lớp) 

Chỉ tiêu Khảo sát-nv1 

Kinh tế học 50 8 1 50 13 

Kinh tế KH-ĐT 100 17 49 100 25 

Quản lý nguồn nhân lực 50 34 78 50 91 

Kinh tế NN&PTNT 50 6 2 50 6 

Thẩm định giá 100 31 64 100 14 

Kinh tế bất động sản 50 8 8 50 5 

Quản trị  300 416 422 300 341 

Quản trị chất lượng 80 26 67 80 23 

Kinh doanh thương mại 160 204 198 160 202 

Ngoại Thương (DTB-NN6.50) 150 213 145 150 167 

Kinh doanh Quốc tế(DTB-NN6.00) 80 199 166 80 275 

Marketing 150 280 73 150 313 

Du lịch (Quản trị lữ hành – K40) 80 39 201 80 54 

Tài chính công 160 33 77 160 19 

Tài chính 290 420 349 290 416 

Bảo hiểm 50 2 3 50 6 

Ngân hàng 280 158 315 280 94 

Chứng khoán 50 15 12 50 12 

Kế toán công (từ khóa 39)   534 5 10 

Kế toán doanh nghiệp 450 410 133 450 317 

Kiểm toán 80 277 9 80 144 

Toán tài chính 50 2 5 50 1 

Thống kê kinh doanh 50 4 3 50 7 

Tin học quản lý 50 5 12 50 9 

Kinh tế Chính trị 50 3 00 50 00 

Luật kinh doanh 50 30 37 50 23 

 3.090 2.845 2.963 3.090 2.587 

K39: 2845 sv tham gia khảo sát/ 3293 sv của 75/75 lớp. 

K40: 2811 sv tham gia khảo sát/ 3412 sv của 68/72 lớp (09,38,51,54) 

 

Số liệu khảo sát chỉ mang tính tham khảo vì chưa thể loại trừ số sinh viên sẽ bị ngừng học, thôi học, 

một số không tham gia khảo sát. Khi đăng ký chính thức sinh viên sẽ có sự điều chỉnh. 

 

Lưu ý: + Côṭ Khảo sát (chỉ tính nguyện vọng 1 của số sinh viên tham gia khảo sát) 

+ Côṭ chính thức (số sinh viên thực tế đang học chuyên ngành) 

 

 



Tham khảo điểm trung biǹh xét tuyển vào chuyên ngành của Khóa 39 – ĐHCQ 

(chỉ mang tính tham khảo) 

 

Chuyên ngành 

Điểm trung bình xét tuyển vào chuyên ngành của K39 

Chỉ tiêu NV1 Số thực tế được 

xét và đang học 

Ghi chú 

Kinh tế học 50 1 38 Xét hết NV5 

Kinh tế KH-ĐT 100 49 104 Điểm chuẩn NV25.77 

Quản lý nguồn nhân lực 50 78 55 Điểm chuẩn NV16.47 

Kinh tế NN và PTNT 50 2 00 không mở 

Thẩm định giá 100 64 102 Điểm chuẩn NV25.73 

Kinh tế bất động sản 50 8 53 Điểm chuẩn NV46.46 

Quản trị 300 422 302 Điểm chuẩn NV16.74 

Quản trị chất lượng 80 67 84 Điểm chuẩn NV27.03 

Thương mại (Kinh doanh thương mại 

– từ K40) 

160 198 159 Điểm chuẩn NV17.09 

Kinh doanh quốc tế(DTB-NN6.00) 80 145 150 Điểm chuẩn NV17.59 

Ngoại thương (DTB-NN6.50) 150 166 81 Điểm chuẩn NV17.53 

Du lịch (Quản trị lữ hành – từ K40) 80 73 152 Điểm chuẩn NV27.44 

Marketing 150 201 82 Điểm chuẩn NV17.15 

Tài chính công 160 77 164 Xét hết NV3 

Tài chính 290 349 294 Điểm chuẩn NV17.22 

Bảo hiểm 50 3 50 Điểm chuẩn NV45.67 

Ngân hàng 280 315 281 Điểm chuẩn NV16.06 

Chứng khoán 50 12 52 Điểm chuẩn NV36.51 

Kế toán doanh nghiệp 450 534 83 Điểm chuẩn NV16.49 

Kiểm toán 80 133 452 Điểm chuẩn NV18.00 

Kế toán công 80 9 78 Điểm chuẩn NV46.08 

Toán tài chính 50 5 49 Điểm chuẩn NV45.89 

Thống kê kinh doanh 50 3 54 Xét hết NV4 

Tin học quản lý 50 12 53 Điểm chuẩn NV36.70 

Kinh tế chính trị 50 00 00 không mở 

Luật kinh doanh 50 37 56 Điểm chuẩn NV26.45 

Cộng 3.090 2.963 3028  

 

 

-NV1, NV2, NV3: ba nguyện vọng đăng ký chính thức của sinh viên. 

-NV4, NV5, NV6: ba nguyện vọng đăng ký lại cho sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng. 

 

 

  


