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BỘ TÀI CHÍNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - 

MARKETING 
 

Số: 82 /TB-ĐHTCM-SĐH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
                   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 01 năm 2021 

THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 số 73/KH-ĐHTCM-

SĐH ngày 13/01/2021, Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển sinh 

trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2021, với những nội dung chính như sau: 

 

1. Ngành tuyển sinh 

- Tài chính - Ngân hàng, mã số: 9340201 

- Quản trị kinh doanh, mã số: 9340101 

Chỉ tiêu: 10 chỉ tiêu  

 

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển, kiểm tra và đánh giá thí sinh (thí sinh trình bày dự 

định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn). 

 

3. Điều kiện dự tuyển 

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành 

đúng, ngành gần. Danh mục ngành đúng, ngành gần được nêu ở Phụ lục đính kèm. 

3.2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng 

trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản 

biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

3.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng 

chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho 

người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là 

tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của 

Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic 

Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp 

trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

3.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 

4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu 

cầu về tiếng Anh nêu ở khoản 3.3. 
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4. Thời gian đào tạo  

3 năm đối với ứng tuyển đã có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với ứng tuyển có bằng đại học. 

 

5. Hồ sơ dự tuyển 

a) Đơn đăng ký dự tuyển; 

b) Lý lịch khoa học; 

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu; 

d) Minh chứng về công trình nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 3.2 mục 3 của 

Thông báo này; 

đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu do Trường quy định); 

e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng 

thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo 

sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên 

môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu; 

g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu người dự tuyển là 

công chức, viên chức); 

h) Minh chứng về trình độ ngoại ngữ; 

i) Bản sao Giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng về công nhận văn bằng đối 

với những bằng thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

6. Lịch trình xét tuyển 

- Phát và nhận hồ sơ: từ ngày có Thông báo này đến hết ngày 11/06/2021. 

- Thời gian dự định trình bày bài luận nghiên cứu: 05/07-09/07/2021. 

- Thời gian công bố kết quả: 12-16/07/2021. 

- Thời gian nhập học dự kiến: tháng 07/2021. 

 

7. Lệ phí dự tuyển 

- Lệ phí hồ sơ: 200.000 đồng/thí sinh. 

- Lệ phí xét hồ sơ: 60.000 đồng/thí sinh. 

- Phí nhận xét bài luận của NCS: 1.500.000 đồng/thí sinh. 

 

8. Học phí 

Học phí cho 3 năm học tập trung là 108.000.000 đồng, tương ứng 36.000.000 

đồng/năm. 

 

9. Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ 

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường ĐH Tài chính - Marketing 

Phòng 002A, số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM 
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Điện thoại: 0283.9974641 -  DĐ: 0903.921.589 (Thầy Việt). 

Website: http://daotaosdh.ufm.edu.vn/  

Email: daotaosdh@ufm.edu.vn. 

Các thông tin chi tiết khác, vui lòng tham khảo từ trang chủ Viện Đào tạo sau đại 

học, hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn và giải đáp. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Đăng website trường, Viện SĐH; 

- Lưu: VT, SĐH. 

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Hoàng Đức Long 

 

 

  

http://daotaosdh.ufm.edu.vn/
mailto:daotaosdh@ufm.edu.vn
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Phụ lục: DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 

(Kèm theo Thông báo số 82 /TB-ĐHTCM-SĐH ngày 14 /01 /2021) 

 

a) Đối với bằng thạc sĩ: 

Ngành xét 

tuyển 

Ngành đúng Ngành gần 

Tên gọi Mã danh 

mục cấp 

III 

Tên gọi Mã danh 

mục cấp 

III 

Tài chính – 

Ngân hàng 

Tài chính - Ngân hàng 

– bảo hiểm 

83402 Nhóm ngành Kinh 

doanh và Quản lý  

83401 

83403 

83404 

Quản trị kinh 

doanh  

Kinh doanh  83401 Nhóm ngành Kinh 

doanh và Quản lý  

83402 

83403 

83404 

 

b) Đối với bằng đại học: Chỉ chấp nhận ngành đúng.  

- Tài chính – Ngân hàng: mã danh mục cấp IV: 7340201 

- Quản trị kinh doanh: mã danh mục cấp IV: 7340101 

 


