
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG CỬ NHÂN QUỐC TẾ COVENTRY 2022 
Học viện Ngân hàng thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành đào tạo hệ quốc tế hợp tác với Đại học Coventry, Anh quốc: 
ngành Ngân hàng & Tài chính Quốc tế / Kinh doanh Quốc tế / Marketing Kỹ thuật số. 
Chi tiết chương trình đào tạo và học phí: https://bit.ly/ISBACoventry 
1. Mã ngành, Tổ hợp xét tuyển, Chỉ tiêu: 
Mã trường Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 
NHH COU01 Ngân hàng & Tài chính Quốc tế A00, A01, D01, D07 49 
NHH COU02 Kinh doanh Quốc tế A00, A01, D01, D07 49 
NHH COU03 Digital Marketing A00, A01, D01, D07 49 
2. Phương thức Xét tuyển 
2.1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2022: 
- Điều kiện xét tuyển:  

• Tốt nghiệp THPT. 
  

• Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2022 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 22 điểm trở 
lên (bao gồm Điểm ưu tiên). 

- Tiêu chí xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, trong đó: 
- Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên 

• M1, M2, M3: là điểm thi THPT 2022 của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển. 
  

• Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành (theo Đề án Tuyển sinh Học 
viện Ngân hàng năm 2022). 

2.2. Xét tuyển dựa trên Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG: 
- Điều kiện xét tuyển: 

• Thí sinh tốt nghiệp THPT; 
  

• Thí sinh có Học lực Giỏi năm lớp 12; 
  

• Có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên. 
- Tiêu chí xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu 
- Điểm xét tuyển = (Điểm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực/ 150) x 30 + ĐƯT 
- ĐƯT: Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành theo Đề án Tuyển sinh Học viện Ngân hàng 
năm 2022. 
2.3. Xét tuyển dựa trên Chứng chỉ A-Level, Chứng chỉ SAT, Bằng Tú tài quốc tế 
- Điều kiện xét tuyển:  
Thí sinh đáp ứng một trong các tiêu chí xét tuyển sau: 

• Thí sinh có bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate) hoặc; 
  

• Thí sinh có chứng chỉ A-Level với 3 môn tương ứng với khối thi được quy định đối với từng ngành tương ứng 
theo Đề án tuyển sinh của Học viện Ngân hàng, với ít nhất 2 trên 3 môn đạt từ C trở lên, môn còn lại không thấp 
hơn D, hoặc; 

• Thí sinh có Kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. 
- Tiêu chí xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển thí sinh có Bằng Tú tài quốc tế, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển thí sinh có chứng chỉ 
A-Level và SAT. 
3. Thời gian & Phương thức nộp hồ sơ: 



3.1. Thời gian xét tuyển: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đến Học viện Ngân hàng (theo mẫu kèm theo) từ 
ngày 06/09/2022 đến hết ngày 21/09/2022. 
3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Phương thức xét tuyển Hồ sơ 

Dựa trên Kết quả thi tốt nghiệp THPT 
2022 

▪           Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu tại đây); 
▪           Giấy báo điểm thi THPT quốc gia (Bản sao công 
chứng); 
▪           Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
▪           Biên nhận chuyển khoản lệ phí xét tuyển (Chụp màn 
hình chuyển khoản, in và nôp kèm hồ sơ). 

Dựa trên Kết quả thi đánh giá năng lực 
của ĐH Quốc gia 

▪           Phiếu đăng ký xét tuyển (tải mẫu tại đây); 
▪           Chứng nhận thi đánh giá năng lực (Bản sao công 
chứng); 
▪           Học bạ THPT (Bản sao công chứng); 
▪           Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
▪           Biên nhận chuyển khoản lệ phí xét tuyển (Chụp màn 
hình chuyển khoản, in và nộp kèm hồ sơ). 

3.3. Phương thức nộp Hồ sơ Xét tuyển: 
• Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng 108B nhà A1, Học viện Ngân hàng. 

  
• Gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới: Bộ phận Tuyển sinh. Viện Đào tạo Quốc tế. P.108B, nhà A1, Học viện Ngân 

hàng. 12 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Hà Nội. ĐT: 0243.572.6384. 
3.4. Lệ phí Đăng ký xét tuyển: 

• Lệ phí Đăng ký xét tuyển: 200.000 VNĐ/hồ sơ 
  

• Lệ phí xét tuyển chuyển khoản qua số TK: 113000003540; Tên TK: Học viện Ngân hàng - NHTMCP Công 
thương (Vietinbank) – Chi nhánh Đống Đa - Hà Nội.  

• Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh + Số CCCD + Số điện thoại + XT2022COU (Chụp màn hình chuyển 
khoản, in và nộp kèm hồ sơ) 

4. Liên hệ: 
Viện Đào tạo Quốc tế. P.108B nhà A1 - Học viện Ngân hàng 
12 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội 
0243.572. 6384 | 1900.561.595 | 097 356 21 88 
cunhanquocte@hvnh.edu.vn | http://isba.hvnh.edu.vn | Facebook.com/cunhanquoctehvnh 
Tư vấn trực tuyến: m.me/cunhanquoctehvnh 
 


