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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Liên thông lên Đại học chính quy năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, với bề dày 60 năm xây dựng và phát triển. Trong

những năm qua nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đào tạo đại học với

nhiều ngành: Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Thú y,

Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng…; và liên kết đào tạo nhiều ngành

thạc sĩ đạt chất lượng tốt, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho trong và

ngoài tỉnh. 

 Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị trong và

ngoài tỉnh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung

cấp và Cao đẳng lên Đại học chính quy như sau:

1. Các ngành tuyển sinh:

- Kế toán

- Kinh tế.

- Quản trị Kinh doanh

- Lâm nghiệp

- Khoa học cây trồng

- Thú y

- Quản lý đất đai

2.  Môn thi và lệ phí tuyển sinh: 

- Môn thi: Toán; Cơ sở; Chuyên ngành

- Lệ phí tuyển sinh, ôn thi và thi đầu vào: 760.000đ

3. Thời gian đào tạo, tổ chức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp: 

- Thời gian đào tạo:  

+ Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm.

+ Trung cấp lên Đại học: 2,5 năm. 

 - Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.



 - Tổ chức đào tạo: Với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà trường tạo điều

kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học

phù hợp với kế hoạch cá nhân. 

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh (Theo mẫu của nhà trường)

- 02 ảnh 3x4cm

- Bản sao bằng Trung cấp hoặc Cao đẳng;

- Bản sao bảng điểm Trung cấp hoặc Cao đẳng 

- 02 phong bì dán tem và ghi địa chỉ liên hệ

5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: 

Ban tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, 

ĐC: Số 51- Lý Tự Trọng, Khối 12, P. Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An;

ĐT: 0918658876 (TS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung tâm); 0989197184 (cô Khang)

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          TS. Dương Xuân Thao


