ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Biểu mẫu 20:
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016
A. Bậc đại học
1. Ngành Kinh tế
STT Nội dung
Tiến sĩ
I.

Điều kiện
tuyển sinh

Thạc sĩ
p

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
4. Tư vấn tuyển sinh:

1

STT

Nội dung
Tiến sĩ

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
người học
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V. Yêu cầu
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Hệ đào tạo chính quy
Đại học
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7PGS; 29 Tiến sĩ; 246 Thạc sĩ); 96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước).
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)
· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
Vận dụng các kiến thức nền tảng về kinh tế …để giải quyết các vấn đề có tính chuyên môn trong thực tiễn công việc.
· Kỹ năng:
Kĩ năng cứng:
Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế
Kỹ năng thu nhập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế
Kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên
quan đến ngành Kinh tế; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được
cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.
Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
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Kỹ năng mềm
Kỹ năng làm việc theo nhóm, hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm
khác nhau; giao tiếp tốt; đàm phán, thuyết phục trên nển tảng luật pháp và có trách nhiệm với xã hội.
Chuyên viên tư vấn, phân tích, phân tích chính sách, cán bộ quản lý, cán bộ quản lý, cán bộ dự án, nghiên cứu viên và giảng viên. Chuyên
viên Kinh tế, quản lý kinh tế, trợ lý

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
4. Tư vấn tuyển sinh:
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
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Đại học
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7 PGS; 29 Tiến sĩ; 246Thạc sĩ;) ;96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước).
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)

· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu và giải quyết các vấn đề kinh doanh
trong doanh nghiệp.
· Kỹ năng:
Kĩ năng cứng:
Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế
Kỹ năng thu nhập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế
Kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan
đến ngành Quản trị Kinh doanh; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể
viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1)
theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.
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Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
Kỹ năng mềm
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh . Làm việc độc lập; tự học hỏi; tìm tòi sáng tạo;
làm việc có kế hoạch, khoa học; Quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, làm việc nhóm…
Chuyên viên quản trị kinh doanh, tư vấn và hoạch định chính sách, nghiên cứu và giảng dạy.

3. Ngành Kế toán
I.

Điều kiện
tuyển sinh

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
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Nội dung
Tiến sĩ

II

III.

IV

V.

VI.

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
Đội ngũ
giảng viên

Các hoạt
động hỗ trợ
học tập
sinh hoạt
cho người
Yêu cầu
thái độ học
tập của
người học
Mục tiêu,
kiến thức,
kĩ năng,
trình độ
ngoại ngữ
đạt được

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
4. Tư vấn tuyển sinh:
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7 PGS; 29 Tiến sĩ; 246Thạc sĩ); 96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước.
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)

· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán
· Kỹ năng:
Kĩ năng cứng:
Kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp và đơn
vị hành chính sự nghiệp.
Có khả năng thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ khâu chứng từ, sổ kế toán đến báo cáo kế toán.
Kỹ năng lập, kê khai, quyết toán thuế trong các loại hìn doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Kỹ năng lập và phân tích dự toán, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính và phân tích kinh doanh.
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
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Nội dung
Tiến sĩ

VII. Vị trí làm
việc sau khi
tốt nghiệp ở
4. Ngành Luật Kinh tế
I.

Điều kiện
tuyển sinh

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan
đến ngành Kế toán, Kiểm toán; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết
được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo
khung năng lực ngoại ngữ do Đại học Thái Nguyên cấp.
Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
Kỹ năng mềm
Khả năng soạn thảo và trình bày các văn bản hành chính.
Kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp quy phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ.
Khả năng làm việc độc lập, có kế hoạch
Nhân viên kế toán
Chuyên viên phân tích và tư vấn; Trợ lý kiểm toán; Nghiên cứu viên và giảng viên

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
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Nội dung
Tiến sĩ

II.

III.

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
người học
Đội ngũ
giảng viên

IV

Các hoạt
động hỗ trợ

V.

Yêu cầu
thái độ học
tập của
người học
Mục tiêu,
kiến thức,
kĩ năng,
trình độ
ngoại ngữ
đạt được

VI.

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
4. Tư vấn tuyển sinh:
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7 PGS; 29 Tiến sĩ; 246Thạc sĩ);96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước.
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)

· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
Có kiến thức cơ bản của một số ngành khoa học về chính trị, kinh tế, lịch sử, tâm lý, quản lý là nền tảng tiếp nhận tri thức về nhà nước và
pháp luật của chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế cũng như nền kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.
Nắm vững kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật nói chung; kiến thức về pháp luật và thực tiễn pháp lý Việt Nam hiện
hành thuộc các lĩnh vực pháp luật cơ bản giúp sinh viên có khả năng áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời
sống xã hội.
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Mục tiêu,
kiến thức,
kĩ năng,
trình độ
ngoại ngữ
đạt được
Nội dung
Tiến sĩ

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
- Hiểu được những vấn đề cơ bản về pháp luật quốc tế, pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác, với các tổ chức
quốc tế và với các chủ thể khác của pháp luật quốc tế.
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực luật kinh doanh và luật kinh doanh quốc tế, những vấn đề pháp lý thời sự trong những lĩnh vực kinh
doanh cơ bản của Việt Nam như đầu tư, chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, xuất nhập khẩu, hải quan…,
· Kỹ năng:
Kĩ năng cứng:
Có kỹ năng tìm kiếm, phân tích, bình luận, so sánh và đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đến công việc của mình;
- Có kỹ năng phân tích các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật và đưa ra giải pháp chuyên môn để giải quyết các tình huống đó;
- Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề tương đối phức tạp thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý;
Có kỹ năng soạn thảo các văn bản có tính pháp lý phục vụ cho các công việc thuộc mọi lĩnh vực liên quan đến công việc được giao;
- Có các kỹ năng: đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh, thương mại và các thỏa thuận kinh doanh khác.
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc có liên
quan đến ngành Tài chính Ngân hàng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường;
có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3
(B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.
Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
Kỹ năng mềm
Có kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành nhóm; vận hành, lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và phát triển nhóm; có khả năng làm
việc hiệu quả với các nhóm khác;
- Có kỹ năng thuyết trình một cách tự tin, mạch lạc những vấn đề chuyên môn trước nhiều người;
- Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp qua thư điện tử và các phương tiện truyền thông khác;
Chuyên viên thực hành pháp luật, tư vấn pháp luật, nghiên cứu pháp luật
Chuyên gia tư vấn pháp lý
Nghiên cứu viên và giảng viên

VII. Vị trí làm
việc sau khi
tốt nghiệp ở
các trình độ
5. Ngành Marketing
STT Nội dung
Tiến sĩ
I.

Điều kiện
tuyển sinh

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
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I.
STT

Điều kiện
Nội dung
tuyển
sinh
Tiến sĩ

II.

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
người học

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
4. Tư vấn tuyển sinh:
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
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STT

Nội dung
Tiến sĩ

III.

IV

V

VI.

Đội ngũ
giảng viên

Các hoạt
động hỗ trợ
học tập
sinh hoạt
cho người
Yêu cầu
thái độ học
tập của
người học
Mục tiêu,
kiến thức,
kĩ năng,
trình độ
ngoại ngữ
đạt được

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7 PGS; 29 Tiến sĩ; 246Thạc sĩ;) ;96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước)
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)

· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
Sử dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu về marketing vào giải quyết và nghiên cứu
các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh doanh.
Hoạch định và phân tích công việc, tư duy chiến lược, lãnh đạo, tổ chức, ra quyết định marketing.
Nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm nhận diện các cơ hội marketing và lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp. Tổ
chức thực hiện, giám sát và kiểm tra hoạt động marketing.
Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để nghiên cứu hành vi khách hàng và hoạch định chiến lược marketing mix. Xây dựng và phát triển
thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
Có kiến thức thực tiễn về hoạt động marketing trong doanh nghiệp
Kỹ năng cứng
Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực marketing.
Phát triển kỹ năng truyền thông, tổ chức sự kiện trong môi trường làm việc và tạo dựng kỹ năng tương tác cá nhân.
Có khả năng nhận định tình huống marketing, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh
trong hoạt động marketing của doanh nghiệp.
Nhận thức được bối cảnh môi trường kinh doanh nhằm phát triển các chương trình marketing hiệu quả. Có kỹ năng lập báo cáo marketing
và truyền đạt tốt ý tưởng kinh doanh, ứng xử chuyên nghiệp với các hành vi khách hàng.
Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp.
Kỹ năng mềm
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh.
Sử dụng thành thạo các trang thiêt bị văn phòng, phục vụ có hiệu quả cho công việc.
Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học; có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá
nhân, có khả năng làm việc nhóm.Có khả năng tổ chức, điều hành hoạt động, cuốn hút các thành viên làm việc theo nhóm.
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
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STT

Nội dung
Tiến sĩ

VII. Vị trí làm
việc sau khi
6. Ngành Tài chính - Ngân hàng
I.
Điều kiện
tuyển sinh

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan
đến ngành Marketing; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được
báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo khung
năng lự ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.
Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
Chuyên viên Marketing
Chuyên viên tư vấn và hoạch định chính sách marketing; nghiên cứu và giảng viên
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
4. Tư vấn tuyển sinh:
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
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STT

Nội dung
Tiến sĩ

II.

III.

IV

V.

VI.

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
người học
Đội ngũ
giảng viên

Các hoạt
động hỗ trợ
học tập
sinh hoạt
cho người
Yêu cầu
thái độ học
tập của
Mục tiêu,
kiến thức,
kĩ năng,
trình độ
ngoại ngữ
đạt được

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7 PGS; 29 Tiến sĩ; 246Thạc sĩ);96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước).
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)

· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của lĩnh vực
tài chính - ngân hàng;
Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài chính - ngân hàng như tài chính doanh
nghiệp, tài chính công, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tín dụng và chính sách tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng
thương mại, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, thanh toán quốc tế, định giá tài sản, thẩm định tài chính dự án và doanh nghiệp, thị trường
chứng khoán và phân tích chứng khoán, kinh doanh ngoại hối..... trong thực tiễn, công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc
cụ thể;
Có kiến thức thực tiễn về Tài chính; tiếp cận và hoàn thành tốt các các công việc của ngành tài chính - ngân hàng trong tương lai;
Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
· Kỹ năng:
Kĩ năng cứng:
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đạt được

STT

Nội dung
Tiến sĩ

VII. Vị trí làm
việc sau khi
tốt nghiệp ở
các trình độ

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
- Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực tài chính - ngân
hàng;
Có khả năng hình thành các giả thuyết; thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng;
- Có kỹ năng tính toán, tổng hợp và lập kế hoạch hoạt động tài chính và ngân hàng;
Có năng lực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn luyện về tài chính vào thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công
việc, phát triển vị trí cá nhân trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên
quan đến ngành Tài chính Ngân hàng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường;
có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3
(B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.
Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
Kỹ năng mềm
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ chuyên môn được giao;
Có kỹ năng hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn có hiệu quả trong các nhóm công tác
khác nhau;
Có kỹ năng thuyết trình các mảng công việc chuyên môn cụ thể, kỹ năng giao tiếp giữa các đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử);
- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập.
Chuyên viên ngành ngân hàng/tài chính
Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính
Nghiên cứu viên và giảng viên

7. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
I.

Điều kiện
tuyển sinh

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016; - Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT
2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
- Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tueba.tnu.edu.vn ).
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có)
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Điều kiện
tuyển sinh
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Nội dung
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II.

III.

IV

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
người học
Đội ngũ
giảng viên

Các hoạt
động hỗ trợ
học tập
sinh hoạt
cho người
học

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
- Chỉ tiêu xét tuyển theo Học bạ THPT
10% chỉ tiêu đối với các ngành: Kế toán, Luật Kinh tế, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng.
30% chỉ tiêu đối với các ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành.
- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT: + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website:http://tueba.edu.vn; + Bản sao Bằng hoặc Giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT có công chứng: + Bản sao học bạ THPT có công chứng: 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có
ghi rõ học tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại nếu có.
3. Nhận hồ sơ tuyển sinh:
+ Phòng 110 – Tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Tổ 2, Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
+ Qua đường Bưu điện
+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)
4. Tư vấn tuyển sinh:
+ Điện thoại: 0280.3647 714 ; Di Động: 0963.109 162; 0912.132 025; 0976.626 611
Website: http://tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn; Email : webmaster@tueba.edu.vn
5. Các thông tin khác: - Nhà trường có ký túc xá khang trang cho sinh viên theo học tại trường
200 chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH dành cho thí sinh thuộc huyện nghèo và dân tộc ít người.
Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo 10.083 m2, hệ thống phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bóng, quạt điện, máy chiếu, projecter…
Thư viện Nhà trường, Thư viện Trung tâm học liêu- Đại học Thái Nguyên
- Có 180 Phòng KTX trong tổng diện tích 9308 m2 ( 5 tầng ) khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu ở của SV.
- Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, trường có thể sử dụng các hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị thành viên khác trong ĐHTN để phục
vụ cho quá trình đào tạo.
- Với CSVC hiện có, trường ĐHKT&QTKD đáp ứng được yêu cầu đào tạo.
- Toàn trường có 352 giảng viên (trong đó có: 7 PGS; 29 Tiến sĩ; 246Thạc sĩ) ;96 giảng viên đang làm NCS ở trong và ngoài nước).
- Tổng số CBGD: Khoa Kinh tế 75 giảng viên, Khoa QTKD 34 giảng viên; Khoa Kế toán 66 giảng viên; Khoa Ngân NH-TC 41 giảng
viên; Khoa Quản lý Luật 35 giảng viên; Khoa Marketing TM&DL 29 giảng viên; Khoa Cơ bản 74 giảng viên.
- Sử dụng hệ thống phần mềm IU.
Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên trong học tập, hỗ trợ tạo kết nối
giữa sinh viên với nhà trường, với các tổ chức chính trị -xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước….
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Các hoạt
STT động
Nội dung
hỗ trợ
học tập
sinh hoạt
cho người
học
V.

VI.

Yêu cầu
thái độ học
tập của
người học
Mục tiêu,
kiến thức,
kĩ năng,
trình độ
ngoại ngữ
đạt được

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Hệ đào tạo chính quy
Đại học
- Hỗ trợ sinh viên nộp học phí qua thẻ ATM.
- KTX đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên ăn, ở và học tập, sinh hoạt.
· Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức tốt (đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội…)

· Kiến thức:
Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác- LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh
doanh lữ hành và khách sạn.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức kinh tế chung và các quy luật kinh tế thị trường làm cơ sở xác lập khoa học cho việc ra quyết định
trong kinh doanh dịch vụ du lịch.
Hoạch định các chiến lược kinh doanh du lịch trên cơ sở phân tích cơ hội của môi trường và nguồn lực của doanh nghiệp.
Thiết kế, tổ chức và điều hành hoạt động lữ hành và quản lý khách sạn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo cạnh tranh.
Vận dụng tốt các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản trị kinh doanh
nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh lữ hành và khách sạn
Nắm vững các kiến thức nghiệp vụ phục vụ khách hàng, thực thi kế hoạch kinh doanh du lịch. Có hiểu biết về văn hóa bản địa, có kiến
thức thực tiễn về quản trị kinh doanh lữ hành và khách sạn.
Kĩ năng cứng:
Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh lữ
hành và khách sạn, nhận định, phát hiện tình huống và ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh mềm
dẻo, linh hoạt.
Nhận thức được bối cảnh môi trường kinh doanh nhằm phát triển các chương trình kinh doanh lữ hành và khách sạn có hiệu quả. Tự tin
trong giao tiếp, có khả năng truyền đạt tốt ý tưởng và ứng xử chuyên nghiệp với các hành vi khách hàng.
Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.
Hình thành khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Khả năng làm
việc độc lập cao, chủ động trong mọi tình huống.
Phối hợp và tổ chức tốt các hoạt động nghiệp vụ du lịch trong quá trình phục vụ khách hàng.
Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên
quan đến ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn
thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; Đạt năng lực
ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam do Đại học Thái Nguyên cấp.
Thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học IC3 hoặc tương đương
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Đại học

Thạc sĩ
Kỹ năng mềm

Có các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh, tự tin trong giao tiếp, thuyết trình với khách hàng
Sử dụng thành thạo các trang thiêt bị văn phòng, phục vụ có hiệu quả cho công việc.
Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học; có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá
nhân, có khả năng làm việc nhóm.Có khả năng tổ chức, điều hành hoạt động, cuốn hút các thành viên làm việc theo nhóm.
Sẵng sàng tham gia tích cực làm việc theo nhóm, tổ chức, điều hành hoạt động nhằm cuốn hút các khách hàng tham gia dịch vụ.
VII. Vị trí làm
việc sau khi
tốt nghiệp ở
các trình độ

Người lập

Tạ Tuấn Linh

Chuyên viên quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn
Chuyên viên tư vấn và hoạch định chính sách phát triển du lịch
Nghiên cứu viên và giảng viên

Thái Nguyên, ngày … tháng 6 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Đặng Văn Minh
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