Học viện Ngân hàng tuyển thẳng học sinh trường chuyên
Chủ nhật, 28 Tháng 12 2014 21:51 -

Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên quốc gia (một trong các môn Toán, Tin học, Vật
lý, Hoá học, tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp môn xét tuyển trong 3
năm THPT đạt từ 7 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện
Ngân hàng.
TS Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết, trường đã gửi đề án
tuyển sinh năm 2015 lên Bộ GD&ĐT. Về cơ bản, đề án của Học viện Ngân hàng không thay đổi
nhiều, nếu như những năm trước sử dụng kết quả thi 3 chung để tuyển sinh thì năm nay trường
sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Cụ thể, Học viện Ngân hàng dành 90% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đối với các thí sinh quốc
tịch Việt Nam đáp ứng tiêu chí: đã tốt nghiệp phổ thông trung học; có kết quả trung bình chung
học tập từng năm trong ba năm phổ thông trung học đạt 6,5 điểm trở lên; có điểm tổng của tổ
hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm xét tuyển đạt yêu cầu của Học viện
Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp.

Học sinh các trường THPT chuyên quốc gia (một trong các môn toán, tin học, vật lý, hoá học, tiếng Anh

Các tổ hợp khối thi bao gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh); Toán, Vật lý, Ngoại ngữ
(tiếng Anh); Toán, Hóa, Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Toán, Vật lý, Hóa học.

Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh phải có một môn thi thuộc kỳ thi tốt
nghiệp THPT quốc gia năm xét tuyển là Ngoại ngữ (tiếng Anh) thuộc các phương án tổ hợp trên.

Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu còn lại để tuyển thẳng thí sinhđã tốt nghiệp THPT và
thuộc một trong các đối tượng:
tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hoá học
(trừ ngành Ngôn ngữ Anh); t
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hí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; t
hí sinh trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế môn tiếng Anh (tuyển thẳng vào ngành
Ngôn ngữ Anh).
Thí sinh trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành
Hệ thống thống tin quản lý.

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 các môn Toán, Lý, Hoá
được tuyển thẳng vào tất cả ngành trừ ngôn ngữ Anh;môn tiếng Anh được tuyển thẳng vào
ngành ngôn ngữ Anh;
môn tin học được
tuyển thẳng vào ngành Hệ thống thông tin quản lý.

Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên quốc gia (một trong các môn Toán, Tin học, Vật
lý, Hoá học, tiếng Anh) có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển
(của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7 điểm trở lên được xét tuyển
thẳng vào các ngành phù hợp của Học viện Ngân hàng.

Thí sinh là người nước ngoài thuộc diện Hiệp định hoặc thí sinh là người nước ngoài khác có
nguyện vọng học tại Học viện Ngân hàng đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Việt và yêu cầu về
học lực cũng sẽ được xét tuyển thẳng.

Đối với hệ đại học liên thông chính quy, Học việnNgân hàng xét tuyển và tuyển thẳng đối với
thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng tại trường với ngành tốt nghiệp phù hợp với ngành đào tạo đại
học liên thông. Cụ thể, trường
dành 10% chỉ
tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ đại học liên thông để xét tuyển thẳng cho thí sinh tốt nghiệp
cao đẳng chính quy loại giỏi trở lên. Trường xét tuyển những em
có điểm tổng của tổ hợp các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm xét tuyển đạt
yêu cầu của Học viện Ngân hàng về một trong các phương án tổ hợp.

Hệ cao đẳng chính quy cũng dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch
Việt Nam đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung
học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Hoàng Thuỳ
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