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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Kinh tế TP.HCM  

 hệ Vừa làm Vừa học- đợt 1 năm 2017 học tại cao đẳng Sonadezi 

 

1. Các ngành tuyển sinh:  

 Ngành: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị) 

 Ngành: Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) 

 Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại) 

2. Thời gian đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp 

 Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Học các tối thứ 2, 4, 6 và ngày Chủ Nhật hoặc các 

tối thứ 3, 5, 7 và ngày Chủ Nhật. 

 Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp. 

3. Đối tượng tuyển sinh: Những Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp 

(đúng ngành, ngành gần, ngành khác). 

 Đối với sinh viên trường Sonadezi: 

Ngành đào tạo 

liên thông 
Đúng ngành Ngành gần Ngành khác 

Quản trị kinh 

doanh 
Quản trị 

Tài chính, Kế toán, Tiếng 

Anh TM, Tiếng Hoa TM 

CN May, CN Giày, 

Xây dựng, CNTT 

Kế toán Kế toán Quản trị, Tài chính  

Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh TM   

 Đối với các sinh viên trường khác: Liên hệ trực tiếp với tư vấn viên theo (mục 8) 

Thông tin liên hệ. 

4. Môn thi và thời gian thi tuyển 

Stt Ngành 
Môn thi tuyển 

Môn cơ bản Môn cơ sở ngành Môn chuyên ngành 

1 Quản trị KD Toán cao cấp Quản trị học QT nguồn nhân lực 

2 Kế toán Toán cao cấp Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính 

3 Ngôn ngữ Anh Ngữ pháp tiếng Anh 
Kỹ năng Đọc - Viết 

Tiếng Anh thương mại 

Tiếng Anh chuyên 

ngành (tổng hợp) 

 Danh mục và lịch học các môn học bổ sung ngành gần, ngành khác (đính kèm 

danh mục và lịch học) 

 Thời gian thi tuyển (dự kiến): ngày 27/5 – 28/5/2017. 

 Phát phiếu dự thi (dự kiến): 26/5/2017.  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI 
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5. Hồ sơ tuyển sinh 

 Một (01) Phiếu tuyển sinh (theo mẫu), dán ảnh 3x4. 

 Bản sao bằng tốt nghiệp CĐ, bảng điểm. (trường hợp Thí sinh tốt nghiệp CĐ hệ 

liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học 

tập bậc trung cấp). 

 Bản sao Giấy khai sinh. 

 Hai (02) bao thư có dán tem (ghi họ tên, địa chỉ của Thí sinh). 

 Một (01) Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), dán hai (02) ảnh 3x4. 

 Giấy chứng nhận kết quả bổ túc kiến thức (đối với liên thông ngành gần và 

ngành khác). 

Ghi chú: Các bản sao phải có công chứng; Mỗi Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự thi 

giống nhau như đã hướng dẫn ở trên. 

6. Thời gian phát và nhận hồ sơ 

 Từ thứ 2 – thứ 6 (07h30’ – 20h00’). 

 Đối với Thí sinh liên thông đúng ngành nhận hồ sơ trước ngày 28/02/2017 (ôn 

thi từ 04/3/2017 - 21/4/2017). 

 Đối với Thí sinh liên thông ngành gần, ngành khác nhận hồ sơ trước ngày 

17/02/2017 (ôn thi từ 17/02/2017 - 07/5/2017). 

7. Lệ phí dự tuyển 

 Hồ sơ   : 140.000 đồng /hồ sơ. 

 Lệ phí thi  : 800.000 đồng /hồ sơ. 

 Lệ phí ôn thi  : 1.000.000 đồng /hồ sơ. 

 Lệ phí bổ túc kiến thức: 15.000 đồng /tiết. (Thí sinh ngành gần, ngành khác xem 

tên môn học tại Phụ lục đính kèm). 

8. Thông tin liên hệ 

 Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học 

Phòng 301, Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi  

Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

 Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc xin liên hệ: 0613.994.013/012 (Ext: 301), hoặc 

liên hệ: Thầy Vũ Đức Tuấn: 0983.940044, Thầy Phạm Quang Duy: 

0988.088148   

 Website: www.sonadezi.edu.vn 

 Email: tuyensinh@sonadezi.edu.vn 

 Facebook: www.facebook.com/truongsonadezi 

Trân trọng./ 

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  
- Thí sinh dự thi;  
- Phòng, Khoa (để phối hợp thực hiện) (Đã Ký) 

- Lưu: VT, ĐT&QLKH. 

ThS. Lưu Phước Dũng 

 

http://www.sonadezi.edu.vn/
mailto:tuyensinh@sonadezi.edu.vn
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PHỤ LỤC 

(Theo Thông báo Tuyển sinh số  09   /TB-ĐT&QLKH  ngày 30  tháng 11  năm 2016) 

I. Các chuyên ngành tuyển sinh 

Stt Ngành tuyển sinh Chuyên ngành 

1 Quản trị kinh doanh Quản trị 

2 Kế toán Kế toán doanh nghiệp 

3 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh Thương Mại 

II. Các môn học bổ túc kiến thức 

1. Bổ túc kiến thức cho Thí sinh có bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế (ngành gần): 

a. Thí sinh được bổ túc kiến thức 03 (ba) môn. Cụ thể như sau: 

Ngành đào tạo 

liên thông 

Các môn học bổ túc kiến thức theo ngành 
Ngành gần 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Quản trị  

kinh doanh 

Quản trị học Kinh tế vi mô Quản trị nguồn 

nhân lực 

Tài chính, Kế 

toán, Tiếng 

Anh TM, tiếng 

Hoa TM 

Kế toán 
Nguyên lý kế 

toán 

Kinh tế vi mô Kế toán tài chính 

đại cương 

Quản trị, Tài 

chính 

Ngôn ngữ Anh 

Ngữ pháp tiếng 

Anh 

Kinh tế vi mô Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(tổng hợp) 

 

b. Quy định về thời lượng môn học: 

 Mỗi môn học 30 tiết: Áp dụng cho những Thí sinh đã tốt nghiệp CĐCN, CĐN; 

 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 môn học đó. 

2. Bổ túc kiến thức cho Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp CĐCN, CĐN không 

thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường (ngành khác): 

a. Thí sinh 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 CĐ. 

b. Các môn học như sau: 

Ngành đào 

tạo liên 

thông 

Các môn học bổ túc kiến thức theo ngành 
Ngành 

khác Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4 Môn 5 

Quản trị 

kinh doanh 

Quản trị 

học 

Kinh tế vi 

mô 

Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

Nguyên lý 

kế toán 

Toán cao 

cấp 

CN May, 

CN Giày, 

Xây dựng, 

CNTT 

Kế toán 

Nguyên lý 

kế toán 

Kinh tế vi 

mô 

Kế toán tài 

chính đại 

cương 

Quản trị 

học 

Toán cao 

cấp 

 

Ngôn ngữ 

Anh 

Ngữ pháp 

tiếng Anh 

Kinh tế vi 

mô 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(tổ hợp) 

Nguyên lý 

kế toán 

Toán cao 

cấp 
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III. Lịch học các môn bổ túc kiến thức và ôn thi tuyển sinh: 

1. Chuyên ngành: Quản trị 

c. Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh có bằng TN thuộc lĩnh vực kinh tế) 

Stt Tên môn Số tiết Thời gian học 

1 Kinh tế vi mô 30 17/02/2017 – 25/02/2017 

2 Quản trị học 30 26/02/2017 –  05/3/2017 

3 Quản trị nguồn nhân lực 30 10/3/2017 –  18/3/2017 

d. Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh có bằng TN không thuộc lĩnh vực kinh tế) 

Stt Tên môn Số tiết Thời gian học 

1 Kinh tế vi mô 45 17/02/2017 – 03/3/2017 

2 Quản trị học 45 04/3/2017 – 18/3/2017 

3 Quản trị nguồn nhân lực 45 19/3/2017 –  02/4/2017 

4 Toán cao cấp 45 07/4/2017 – 21/4/2017 

5 Nguyên lý kế toán 45 22/4/2017 – 07/5/2017 

2. Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp 

a.  Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh có bằng TN thuộc lĩnh vực kinh tế) 

Stt Tên môn Số tiết Thời gian học 

1 Kinh tế vi mô 30 17/02/2017 – 25/02/2017 

2 Nguyên lý kế toán 30 26/02/2017 –  05/3/2017 

3 Kế toán tài chính đại cương 30 10/3/2017 –  18/3/2017 

b. Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh có bằng TN không thuộc lĩnh vực kinh tế) 

Stt Tên môn Số tiết Thời gian học 

1 Kinh tế vi mô 45 17/02/2017 – 03/3/2017 

2 Quản trị học 45 04/3/2017 – 18/3/2017 

3 Kế toán tài chính đại cương 45 19/3/2017 –  02/4/2017 

4 Toán cao cấp 45 07/4/2017 – 21/4/2017 

5 Nguyên lý kế toán 45 22/4/2017 – 07/5/2017 

3. Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại 

a. Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh có bằng TN thuộc lĩnh vực kinh tế) 

Stt Tên môn Số tiết Thời gian học 

1 Kinh tế vi mô 30 17/02/2017 – 25/02/2017 

2 Ngữ pháp tiếng Anh 30 26/02/2017 –  05/3/2017 

3 Tiếng Anh chuyên ngành (tổng hợp) 30 10/3/2017 –  18/3/2017 

b. Bổ túc kiến thức ngành gần (Thí sinh có bằng TN không thuộc lĩnh vực kinh tế) 

Stt Tên môn Số tiết Thời gian học 

1 Kinh tế vi mô 45 17/02/2017 – 03/3/2017 

2 Ngữ pháp tiếng Anh 45 04/3/2017 – 18/3/2017 

3 Tiếng Anh chuyên ngành (tổng hợp) 45 19/3/2017 –  02/4/2017 

4 Toán cao cấp 45 07/4/2017 – 21/4/2017 

5 Nguyên lý kế toán 45 22/4/2017 – 07/5/2017 
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BẢNG PHỤ LỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ  

03 MÔN THI TUYỂN SINH 

 

Ngành đào tạo liên 

thông 

03 môn thi tuyển sinh 

Môn 1 

(cơ bản) 

Môn 2 

(cơ sở ngành) 

Môn 3 

(chuyên ngành) 

Quản trị kinh 

doanh 
Toán cao cấp Quản trị học 

Quản lý nguồn 

nhân lực 

Kế toán Toán cao cấp Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính 

Ngôn ngữ Anh 
Ngữ pháp tiếng 

Anh 

Kỹ năng Đọc – Viết 

Tiếng Anh thương 

mại 

Tiếng Anh chuyên 

ngành (tổng hợp) 

 


