MỘT SỐ THÔNG TIN TƯ VẤN TUYỂN SINH 2017
TẠI SAO LỰA CHỌN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
 Là trường Đại học công lập hàng đầu về Tài chính – Kế toán được Bộ Giáo dục và
Đào tạo công nhận là cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia; có uy tín trong khu vực và
quốc tế.
 Hệ thống chương trình đào tạo linh hoạt, nội dung và phương pháp đào tạo hiện đại.
 Môi trường học tập thân thiện, dễ dàng hội nhập.
 Học viện có nhiều hoạt động phong trào để phát triển kỹ năng, phát huy sở trường, bồi
dưỡng tài năng.
 Nhiều cơ hội nhận được hỗ trợ từ Học viện, doanh nghiệp, cựu sinh viên thành đạt và
các hiệp hội danh tiếng khác.
A. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
Theo số liệu khảo sát năm 2016, sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm là trên 96%.
B. Cơ hội thăng tiến
Sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính có nhiều cơ hội nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến.
C. Cơ hội mở rộng học tập sau khi trúng tuyển
- Sinh viên có cơ hội học cùng lúc 2 ngành học khác nhau để sau 4 năm có 2 bằng đại học
chính quy.
- Sau khi trúng tuyển, sinh viên có thể theo học chương trình chất lượng cao và có cơ hội
nhận được 3 văn bằng trong một chương trình: Học viện Tài chính, đại học Oxford
Brookes, chứng chỉ nghề nghiệp ACCA.
- Đạt được chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.
- Nhiều cơ hội lựa chọn các ngành học Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước và quốc tế.
- Tiết kiệm thời gian học.
- Cơ hội du học tiết kiệm khi tham gia chương trình liên lết đào tạo mỗi bên cấp một bằng
cử nhân (DDP).

TUYỂN SINH NĂM 2017
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
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II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Tổng chỉ
tiêu
TT

Các ngành đào tạo

(3900)

1

Tài chính – Ngân hàng
( D340201)

Xét tuyển
thẳng học
sinh giỏi
dựa vào
kết quả
học tập ở
cấp THPT

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi
THPTQG năm 2017

Chỉ tiêu

Chỉ
tiêu

950

900

600

650

120

120

1850

2

Kế toán (D340301)
1250

3

4

5
6

Quản trị kinh doanh (D340101)
240
Hệ thống thông tin quản lý (D340405)
120
Ngôn ngữ Anh (D220201)
200
Kinh tế (D310101)
240

Mã tổ hợp
môn thi
A00; A01; D01
(Trong đó chỉ tiêu tổ hợp
D01 không quá 30% tổng
chỉ tiêu ngành Tài chính –
Ngân hàng).
A00; A01; D01
(Trong đó chỉ tiêu tổ hợp
D01 không quá 25% tổng
chỉ tiêu ngành Kế toán).
A00; A01; D01
A00; A01; D01
(Riêng tổ hợp D01 điểm
môn chính Toán nhân
đôi).

60

60

100

100

D01
(Điểm môn chính: tiếng
Anh nhân đôi).

120

120

A01; D01

* Chỉ tiêu đào tạo chương trình chất lượng cao đối với ngành Tài chính – Ngân hàng và
ngành Kế toán là: 300 chỉ tiêu.
Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn.
* Chỉ tiêu đào tạo chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học
viện tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) ngành Tài chính – Ngân
hàng là: 120 chỉ tiêu.
Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn.
III. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
A. Xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (tối đa 1950 chỉ
tiêu)
- Học viện xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 5, điểm xét tuyển lấy từ
cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
- Điểm xét tuyển lấy đến 1 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét
tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp
đối với các thí sinh ĐKXTT theo tổ hợp A0 và A1 hoặc có điểm trung bình môn Tiếng
Anh đối với các thí sinh ĐKXTT theo tổ hợp D1.
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Thứ tự ưu tiên xét tuyển:
1. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội
tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba,
khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba,
khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề
tài dự thi về (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn);
2. Thí sinh các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của
trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/
Thành phố được ưu tiên xét tuyển theo tuần tự sau:
2.1. Thí sinh có lực học loại giỏi 2 năm THPT trở lên trong đó có năm lớp 12 và đoạt giải
Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố về một trong các môn Toán, Tin học,
Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn
2.2. Thí sinh có lực học loại giỏi 2 năm THPT trở lên trong đó có năm lớp 12 và có điểm
IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm;
2.3. Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp
Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành
Kinh tế của Học viện.
2.4. Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc
TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành
Kinh tế của Học viện.
2.5. Thí sinh có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của các
môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
3. Thí sinh trường THPT trên toàn quốc có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp Tỉnh
trở lên các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn hoặc có điểm IELTS
5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm được ưu tiên xét tuyển
theo tuần tự sau:
3.1. Thí sinh có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm.
3.2. Thí sinh có lực học loại giỏi 2 năm THPT trở lên trong đó có năm lớp 12.
3.3. Thí sinh có lực học loại giỏi năm lớp 12 và có giải nhất, nhì, ba cấp thành phố/cấp
Tỉnh trở lên các môn (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh, ngành
Kinh tế của Học viện.
4. Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng
khiếu cấp Tỉnh/ Thành phố có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm trong đó kết quả học tập
lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
5. Thí sinh trường THPT trên toàn quốc có lực học loại giỏi trở lên cả 3 năm trong đó
kết quả học tập lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
B. Đối với xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (Chỉ tiêu còn lại
sau khi xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT)
Theo nguyên tắc xét tuyển của Bộ GD&ĐT.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI
* Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) giữa Học viện tài
chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) ngành Tài chính – Ngân hàng
Chi tiết xem tại website: www.hvtc.edu.vn.
hoặc tại website: www.iife.edu.vn.
* Chương trình đào tạo tiên tiến Cử nhân thực hành Ngân hàng – Bảo hiểm; lớp học bằng
tiếng Anh do giảng viên của Đại học Oxford Toulon (Cộng hòa Pháp) và Học viện Tài
chính phối hợp giảng dạy.
Chi tiết xem tại website: www.hocvientaichinh.com.vn.
IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Ngành Tài chính – Ngân hàng
Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn liên
quan đến Công tác quản lý, phân tích, hoạch định chính sách Quản lý Tài chính công;
Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải Quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Tài
chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Đầu tư Tài chính; Phân tích chính sách
Tài chính ở các cơ quan quản lý nhà nước, văn phòng Quốc hội, Văn phòng chính phủ, các
Bộ, Ban, Ngành, Tổng cục, Uỷ ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng, Ban, trường học,
bệnh viện, bảo tàng, ngân hàng, kho bạc, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp
trong và ngoài nước,..
2. Ngành Kế toán
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các công việc chuyên môn ở các
Bộ, Ban, Ngành, các Tổng cục, cục, Sở, Kho bạc, ngân hàng, các Vụ Kế hoạch Tài chính,
Vụ Chính sách tài chính,... Phòng (Ban) Kế toán, Ban kiểm soát tại các Tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty, các doanh nghiệp độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế; làm thẩm định dự
án, tín dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; bảo
hiểm; chuyên gia tư vấn tài chính. Ngoài ra, còn có khả năng đảm nhận các công việc kiểm
toán viên, nhà tư vấn, chủ nhiệm, giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán trong và
ngoài nước (Big four); Làm việc ở các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước như thuế,
ngân hàng, kho bạc, tài chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương.
3. Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc quản trị như: quản trị sản xuất,
quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản
trị cung ứng, các hoạt động quản trị khác tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh
tế. Làm Marketing, Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu, Quan hệ công chúng (PR),
Bán hàng và quản trị bán hàng, Quản trị kênh phân phối, Quản trị quảng cáo, Nghiên cứu
Marketing, các hoạt động Marketing khác. Làm việc ở các bộ phận thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung
ương đến địa phương.
4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan công quyền, các cơ quan hành chính sự
nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác tại các vị trí như: Vận hành, bảo trì và phát
triển hệ thống Tài chính kế toán và các hệ thống thông tin quản lý khác; Xây dựng các
phần mềm quản lý của đơn vị như: Quản lý Tài chính Kế toán, quản lý nhân sự, quản lý vật
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tư - hàng hoá; Xây dựng, triển khai và bảo trì phần mềm tại các công ty phần mềm chuyên
nghiệp; Tư vấn cho các đơn vị về việc xây dựng hệ thống thông tin; Cán bộ kế toán của các
đơn vị.
5. Ngành Kinh tế
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về
kinh tế xã hội, phân tích tài chính và lựa chọn phương án, chiến lược đầu tư kinh doanh tại
các doanh nghiệp, Quản lý tài chính tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các sở ban ngành ở
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa
phương; các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp từ Trung
ương đến địa phương. Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại
Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các Bộ, Ban,
Ngành, các cơ quan hành chính nhà nước quản lý lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng,
các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương, tổng công ty, doanh nghiệp
trong và ngoài nước.
6. Ngành Ngôn ngữ Anh
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên, nghiên cứu viên ngôn ngữ Anh và làm việc như
một biên/ phiên dịch chuyên nghiệp cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Sinh
viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong các nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính
cho các dự án đầu tư của nước ngoài, các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế, hợp
tác quốc tế về lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ. Làm việc tại Cục quản lý nợ & Tài chính đối
ngoại - Bộ Tài chính, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính
trong và ngoài nước, các công ty đa quốc gia, các ngân hàng thương mại,…
Thông tin tìm hiểu về các ngành học xem chi tiết tại địa chỉ website:
www.hvtc.edu.vn hoặc www.aof.edu.vn
Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các
trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước.
NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
TT

Ngành đào tạo

1

Tài chính – Ngân hàng

2

Kế toán

3

Quản trị kinh doanh
Hệ thống thông tin quản lý

4
5

Ngôn ngữ Anh

6

Kinh tế

Chuyên ngành
Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan & nghiệp vụ
ngoại thương, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp, Ngân
hàng, Định giá tài sản, Đầu tư tài chính, Phân tích chính sách tài
chính.
Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán công.
Quản trị doanh nghiệp; Marketing.
Tin học Tài chính - Kế toán.
Tiếng Anh Tài chính - Kế toán.
Kinh tế nguồn lực tài chính, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế
luật.
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