
Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2023 

Trường Quốc tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2023 

là 1.760 chỉ tiêu. Trong đó có 1.400 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy do ĐHQGHN cấp 

bằng; 360 chỉ tiêu đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng.  

Các chương trình đào tạo tại Trường Quốc tế đều là các chương trình chất lượng cao với 100% 

các môn chuyên ngành được đào tạo bằng Tiếng Anh. 

Các ngành đào tạo đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng  

– Kinh doanh Quốc tế – mã ngành QHQ01 

– Kế toán, Phân tích và Kiểm toán – QHQ02 

– Hệ thống thông tin quản lý – QHQ03 

– Tin học và Kỹ thuật máy tính – QHQ04 

– Phân tích dữ liệu kinh doanh – QHQ05 

– Tự động hóa và Tin học – QHQ08 

– Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh và Công nghệ thông tin) – QHQ09 

– Công nghệ thông tin ứng dụng – QHQ10 

– Công nghệ tài chính và Kinh doanh số – QHQ11 

– Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics – QHQ12 

Các ngành đào tạo đại học chính quy do ĐHQGHN và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng 

– Marketing (do ĐHQGHN và trường Đại học HELP – Malaysia cùng cấp bằng) – QHQ06 

– Quản lý (do ĐHQGHN và trường Đại học Keuka – Hoa Kỳ cùng cấp bằng) – QHQ07 

Lưu ý: Các ngành QHQ04, QHQ08, QHQ09, QHQ10, QHQ11, QHQ12 học 2 năm đầu tại cơ sở 

Hòa Lạc – Hà Nội.  

Các chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng và đồng cấp bằng được xét tuyển theo 5 

phương thức sau: 

• Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và 

quy định của ĐHQGHN 

• Phương thức 2: Xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) do ĐHQGHN tổ chức 



• Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

• Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp 

• Phương thức xét tuyển khác: Xét kết quả A-Level; SAT; ACT; IB (bằng Tú tài quốc tế 

International Baccalaureate) 

Ngoài ra, Trường Quốc tế tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy do đối tác nước 

ngoài cấp bằng 

– Quản lý (do ĐH Keuka – Hoa Kỳ cấp bằng) 

– Kế toán và Tài chính (do ĐH East London – Vương Quốc Anh cấp bằng) 

– Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) 

Phương thức xét tuyển đối với 3 ngành học trên như sau: 

• Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và 

quy định của ĐHQGHN 

• Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Quốc tế 

• Phương thức 3: Xét kết quả học bạ THPT 

• Phương thức 4: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 

• Phương thức xét tuyển khác: Xét kết quả A-Level; SAT; ACT; IB (bằng Tú tài quốc 

tế International Baccalaureate) 

Các thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã 

tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung 

cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam. Có đủ 

sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

Dự kiến, chỉ tiêu và phương án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Quốc tế  sẽ được công 

bố sớm, vì vậy các thông tin mới của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN sẽ được Trường Quốc tế cập 

nhật, bổ sung, điều chỉnh, hiệu đính và được công bố trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 

15 ngày theo quy định. 

Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ Hotline: 024 3555 3555/09833729 

88/0989106633/0379884488 hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh Trường Quốc 

tế:  



Cơ sở Xuân Thuỷ: Nhà G7 & G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Cơ sở Nguỵ Như Kon Tum: Nhà C, E, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Cơ sở Trịnh Văn Bô: Số 1, Phố Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Cơ sở Hoà Lạc: Toà nhà HT1, Khu Đô thị đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, Hà Nội 

Website: https://www.is.vnu.edu.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/truongquocte.vnuis 

 


