PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo Tuyển sinh số 1835/TB-ĐHKT-ĐTTC và 1836/TB-ĐHKT-ĐTTC
ngày 23 tháng 10 năm 2017)
I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
STT

Ngành tuyển sinh

Chuyên ngành

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị

2

Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng

3

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

II. CÁC MÔN HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC
1. Bổ túc kiến thức cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp thuộc lĩnh vực kinh tế:
a. Thí sinh được bổ túc kiến thức 03 (ba) môn. Cụ thể như sau:
Các môn học bổ túc kiến thức theo ngành

Ngành đào tạo
liên thông đại học

Môn thứ nhất

Môn thứ hai

Môn thứ ba

1-Quản trị kinh doanh

Quản trị học

Kinh tế vi mô Quản trị nguồn nhân lực

2-Tài chính - Ngân hàng

Lý thuyết tài chính -tiền tệ

Kinh tế vi mô Tài chính doanh nghiệp

3-Kế toán

Nguyên lý kế toán

Kinh tế vi mô Kế toán tài chính đại cương

b. Quy định về thời lượng môn học:
- Mỗi môn học là 30 tiết: Áp dụng cho những thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng;
- Mỗi môn học là 45 tiết: Áp dụng cho những thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp;
- Thí sinh có môn học trong bảng điểm kết quả học tập giống môn học bổ túc kiến thức với số
tiết tương ứng, thì có thể được xét miễn học bổ túc kiến thức môn học đó.
2. Bổ túc kiến thức cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp không thuộc các lĩnh
vực đào tạo của Trường - Trường hợp ngành khác
a. Thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng không thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường, khi đăng ký
dự thi liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học vào các ngành của Trường sẽ phải học bổ túc kiến thức
với số lượng là 05 (năm) môn. Mỗi môn học 45 tiết, áp dụng cho tất cả những thí sinh đã tốt nghiệp Cao
đẳng, Trung cấp.
b. Các môn học được xác định như sau: 03 môn giống như thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng,
Trung cấp thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường + môn Nguyên lý kế toán + môn Toán cao cấp. Riêng
ngành Kế toán, các môn học bao gồm: 03 môn giống như thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp
thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường + môn Quản trị học + môn Toán cao cấp.
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III. LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC
Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Ngân hàng
MỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH VĨNH LONG
Học các buổi chiều thứ 6, cả ngày thứ 7, cả ngày Chủ nhật = 5 buổi/tuần
1 . Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp thuộc lĩnh vực kinh tế)
STT

Tên môn

Số
tiết

Thời gian học

1

Kinh tế vi mô

45

05/01/2018 - 19/01/2018

2

Nguyên lý kế toán

45

20/01/2018 - 03/02/2018

3

Kế toán tài chính đại cương

45

04/2/2018 - 09/3/2018

4

Quản trị học

45

20/01/2018 - 03/02/2018

5

Quản trị NNL

45

04/2/2018 - 09/3/2018

6

Lý thuyết tài chính tiền tệ

45

20/01/2018 - 03/02/2018

7

Tài chính doanh nghiệp

45

04/2/2018 - 09/3/2018

Lịch kiểm tra
lần 1

2 . Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng thuộc lĩnh vực kinh tế)
STT

Tên môn

Số
tiết

Thời gian học

1

Kinh tế vi mô

30

05/01/2018 - 13/01/2018

2

Nguyên lý kế toán

30

14/01/2018 - 21/01/2018

3

Kế toán tài chính đại cương

30

26/01/2018 - 03/02/2018

4

Quản trị học

30

14/01/2018 - 21/01/2018

5

Quản trị NNL

30

26/01/2018 - 03/02/2018

6

Lý thuyết tài chính tiền tệ

30

14/01/2018 - 21/01/2018

7

Tài chính doanh nghiệp

30

26/01/2018 - 03/02/2018

Lịch kiểm tra
lần 1

3. Bổ túc kiến thức ngành khác (Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp không thuộc lĩnh vực
kinh tế)
STT

Tên môn

Số
tiết

Thời gian học

1

Kinh tế vi mô

45

05/01/2018 - 19/01/2018

2

Nguyên lý kế toán

45

20/01/2018 - 03/02/2018

3

Kế toán tài chính đại cương

45

04/2/2018 - 09/3/2018

4

Toán cao cấp

45

10/3/2018 - 24/3/2018

5

Quản trị học

45

04/2/2018 - 09/3/2018

6

Quản trị NNL

45

25/3/2018 - 08/4/2018

7

Lý thuyết Tài chính tiền tệ

45

04/2/2018 - 09/3/2018

8

Tài chính doanh nghiệp

45

25/3/2018 - 08/4/2018

2

Lịch kiểm tra
lần 1

