HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Số:
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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THÔNG BÁO
V/v TUYỂN SINH CHƢƠNG TRÌNH CHẤT LƢỢNG CAO
KHÓA 8, NĂM 2017
- Căn cứ theo Kế hoạch số 15/KH-HVCSPT ngày 10/08/2017 của Giám đốc
Học viện về kế hoạch tuyển sinh chương trình chất lượng cao khóa 8, năm 2017;
Khoa Đào tạo Quốc tế thông báo về Phương thức và Thời gian tuyển sinh,
cụ thể như sau:
I. Phƣơng thức tuyển sinh và yêu cầu đối với sinh viên;
1. Phƣơng thức tuyển sinh:
Học viện xét tuyển dựa trên nguyện vọng của các sinh viên đã trúng tuyển trong
kỳ thi đại học hệ chính quy của Học viện.
Hình thức xét tuyển dựa trên điểm xét tuyển với ba điểm thành phần:
+ Điểm thi tuyển sinh; (điểm xét tuyển vào đại học)
+ Điểm tiếng Anh;

(chi tiết xem tại mục 2)

+ Điểm phỏng vấn;

(chi tiết xem tại mục 2)

1.1 Yêu cầu đối với sinh viên:
- Tự nguyện tham gia chương trình;
- Đóng học phí tương ứng với chất lượng đào tạo;
- Có trình độ Tiếng Anh tối thiểu để có thể theo học chương trình đào tạo tiếng
Anh theo định hướng bài thi IELTS trong hai năm đầu và tiếp cận các môn học chuyên
ngành bằng Tiếng Anh ở các năm tiếp theo.
1.2 Chuyên ngành, số lƣợng và đối tƣợng dự tuyển
 Chuyên ngành:

Kinh tế đối ngoại, Ngành Kinh tế quốc tế
Tài chính, Ngành Tài chính - Ngân hàng

 Số lƣợng tuyển sinh:

Tổng số lượng tuyển sinh của hai chuyên ngành là 120

 Thời gian đào tạo:

4 năm (gồm các kỳ học hè và thời gian bồi dưỡng tăng
cường Tiếng Anh)

 Đối tƣợng đƣợc tuyển thẳng:

Sinh viên được tuyển thẳng vào Học viện sẽ được xét
tuyển thẳng vào chương trình Chất lượng cao

 Đối tƣợng tham gia dự tuyển :

Tất cả các sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy Học
viện Chính sách và Phát triển năm 2017

 Lệ phí tham gia dự tuyển:

Theo quy định của Học viện Chính sách và Phát triển

 Học phí năm học 2017 - 2018:

600.000 đồng/một tín chỉ

2. Quy trình tuyển sinh và phƣơng thức xét tuyển:
Các sinh viên dự tuyển sau khi phải qua 2 phần thi tuyển: Phần 1 – Tiếng Anh,
Phần 2 – Phỏng vấn
Phần 1 - Tiếng Anh
Kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá năng lực học tập bằng tiếng Anh của sinh viên.
Nội dung dựa trên bài thi tiếng Anh chuẩn IELTS gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
Những thí sinh đã có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 79 điểm
trở lên (hoặc tương đương) sẽ được miễn thi tiếng Anh và được quy đổi thành 10 điểm
tiếng Anh trong kỳ thi xét tuyển chất lượng cao.
Phần 2 – Phỏng vấn
Phỏng vấn nhằm đánh giá thái độ và động cơ học tập của sinh viên khi theo học
chương trình Chất lượng cao. Thời gian phỏng vấn dự kiến khoảng 10 phút/ sinh viên
3. Phƣơng thức xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh Chương trình Chất lượng cao sẽ xét tuyển sinh viên vào
Chương trình Chất lượng cao theo chỉ tiêu đã công bố, điểm xét tuyển được xác định theo
từng chuyên ngành và lấy từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) đƣợc xác định nhƣ sau:
ĐXT = ĐTHPTQG*0.4 + (TA*1.1)*0.3 + PV*0.3
Trong đó:
(i)

ĐTHPTQG là điểm trung bình ba môn của kỳ thi trung học phổ thông quốc
gia (có tính điểm ưu tiên và điểm khu vực);

(ii)

TA là điểm thi tiếng Anh bốn kỹ năng (hệ số 1.1 là hệ số quy đổi từ thang
điểm chuẩn IELTS sang thang điểm 10);

(iii)

PV là điểm phỏng vấn;

II. Thời gian tuyển sinh:
STT

Công việc

Thời gian

1

Đăng thông tin tuyển sinh
chương trình CLC

10/08/2017

2

Phát và nhận phiếu đăng ký
dự tuyển

Từ ngày
22/08/2017 đến
17h ngày
24/08/2017

Địa điểm
Website: www.apd.edu.vn
Bảng tin Học viện
- Trong ngày nhập học
22/08/2017 nộp đơn tại phòng
401.
- Các ngày khác nộp đơn tại
Khoa Đào tạo Quốc tế (Phòng
602, Tầng 6, tòa nhà Bộ Kế
hoạch và Đầu tư)
Website: www.apd.edu.vn

3

Công bố danh sách dự xét
tuyển tiếng Anh và phỏng vấn
(số báo danh và phòng thi)

9h00 ngày
25/08/2017

Khoa ĐTQT, Phòng 602, Toà
nhà Bộ KH&ĐT, đường Tôn
Thất Thuyết.
Bảng tin tầng 4

25/08/2017

4

Dự tuyển kiểm tra tiếng Anh

Sinh viên xem danh sách được
- Từ 13h00 -15h40: công bố sau để biết địa điểm cụ
Thi ba kỹ năng
thể.
Nghe – đọc – viết
Bảng tin tầng 4
- Từ 16h00-18h00:
Thi kỹ năng nói

5

Dự tuyển phỏng vấn

Từ 16h00 - 18h00
ngày 25/08/2017

6

Họp hội đồng tuyển sinh
Chương trình Chất lượng cao

Sáng 27/08/2017

Sinh viên xem danh sách được
công bố sau để biết địa điểm cụ
thể.
Chú ý: Thi kỹ năng nói tiếng
Anh xong sẽ sang bàn để phỏng
vấn chuyên ngành.
Phòng 505
Website: www.apd.edu.vn

7

Thông báo trúng tuyển vào
Chương trình Chất lượng cao.

27/08/2017

Khoa ĐTQT, Phòng 602, Toà
nhà Bộ KH&ĐT, đường Tôn
Thất Thuyết.
Bảng tin tầng 4.

PHÓ TRƢỞNG KHOA
Nơi nhận:
- Lưu: Khoa KĐTQT.
(đã ký)

TS. ĐÀO HOÀNG TUẤN

