
65% sinh viên 
làm việc trong các 
doanh nghiệp 
Các ngân hàng, công 
ty chứng khoán, các 
doanh nghiệp cổ 
phần, tư nhân…

THÔNG TIN TUYỂN SINH 
NĂM 2017

4% sinh viên tự 
kinh doanh hay đi học 
nâng cao 
Tự khởi sự và điều hành 
doanh nghiệp, học cao 
học, tiến sĩ ở nước ngoài

25% sinh viên làm 
việc trong khu vực công 
Cơ quan quản lý cấp bộ, 
ngành, địa phương; cơ 
quan thuế, sở tài chính, sở 
kế hoạch và đầu tư, kho 
bạc, chính quyền địa 
phương…

Chuyên ngành Mã ngành Môn thi tuyển sinh
Thời gian 
tuyển sinh

Chính sách công 60340402

Đợt 1: Tháng 5/2017
Đợt 2: Tháng 10/2017

1. Kinh tế học
2. Những vấn đề cơ bản về 
 Chính sách công
3. Tiếng Anh 

1. Kinh tế học
2. Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ
3. Tiếng Anh

1. Kinh tế học
2. Kinh tế quốc tế
3. Tiếng Anh

Tài chính – Ngân hàng 60340201

Kinh tế quốc tế 60310106

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2017

“Học viện Chính sách và Phát triển là cơ 
sở đào tạo đại học và sau đại học được 
thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg 
ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ 
thống giáo dục đại học quốc dân. Về tổ 
chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư – cơ quan của Chính phủ, thực 
hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham 
mưu cho Chính phủ xây dựng các chính 
sách kinh tế vĩ mô. ”

- Vùng tuyển sinh:  Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức  tuyển sinh: Học viện sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét 
tuyển. Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp xét tuyển.

- Phương thức xét tuyển: Học viện xét tuyển đối với từng ngành, không quy định 
chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, sử dụng môn Toán làm tiêu chí phụ 
trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển.

- Học phí: Theo quy định của nhà nước đối với trường công lập.

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

LỜI GIỚI THIỆU

ĐỊNH HƯỚNG
Trở thành trường đại học có uy tín 
trong hệ thống giáo dục quốc dân 
về đào tạo đại học và sau đại học, 
nghiên cứu khoa học, là cơ sở 
nghiên cứu và phản biện chính 
sách vĩ mô. 

TẦM NHÌN
Đến năm 2030, Học viện trở thành 
trường đại học định hướng nghiên 
cứu với các chuẩn quốc gia về chất 
lượng, nằm trong nhóm các trường 
đại học có uy tín ở Việt Nam và khu 
vực Đông Nam Á.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Trên 80% sinh viên có việc làm 
sau khi tốt nghiệp 01 năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  CHẤT LƯỢNG CAO
Nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế, Học viện tuyển sinh chương trình 
chất lượng các ngành Tài chính – Ngân hàng và Kinh tế quốc tế. Chương trình được 
xây dựng trên cơ sở chuyển giao công nghệ đào tạo của một số trường có uy tín 
trên thế giới, bao gồm các chương trình:

(1) Chương trình chất lượng cao được giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh.
(2) Chương trình chất lượng cao được giảng dạy và học tập bằng cả bằng Tiếng 

Việt và Tiếng Anh.
(3) Chương trình đào tạo quốc tế 2+2, 3+1...

- Sỹ số lớp nhỏ tạo điều kiện cho thảo luận nhóm và thuyết trình,
- Cơ hội du học theo chương trình 2+2 hoặc 3+1 ký kết với Đại học Purdue, Hoa Kỳ, 

đại học Middlesex, Anh Quốc 
- Chương trình đào tạo được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế. 
- Tài liệu giảng dạy được nhập khẩu từ các nhà xuất bản ở Anh, Mỹ. 
- Các môn học chuyên ngành được giảng dạy và học tập bằng Tiếng Anh
- Giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ trở lên tại nước ngoài, có chuyên môn và trình 

độ tiếng Anh tốt.
- Sinh viên được sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất của nhà trường 
- Hàng kỳ sinh viên được đi thực tế doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

HOẠT ĐỘNG CHÍNH
+ Đào tạo đại học và sau đại học

+ Nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu trong nước và 
quốc tế  

+ Tư vấn và phản biện chính sách kinh tế vĩ mô

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành kế hoạch – đầu tư, chính 

quyền địa phương.

6% sinh viên làm 
cho khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài                
Các tổ chức quốc tế, 
các công ty liên doanh, 
100% vốn nước ngoài, 
văn phòng đại diện 
của nước ngoài…

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52310101

52310106

150

19,0 19,5

20,75 20,46

Ngành/ 
Chuyên ngành

Mã 
ngành

Môn xét tuyểnChỉ tiêu:
550

Điểm trúng 
tuyển

200

1. Kinh tế: 
Gồm 03 chuyên ngành 
-  Đầu tư
-  Kế hoạch phát triển
-  Đấu thầu

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

52340101
19,0 19,44

50

3. Quản trị kinh doanh
Gồm 01 chuyên ngành 
 - Quản trị doanh nghiệp

2. Kinh tế quốc tế 
Gồm 01 chuyên ngành   
- Kinh tế đối ngoại

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

52310205
50 19,0 19,05

4. Quản lý nhà nước 
Gồm 01 chuyên ngành 
- Quản lý công

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học
2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 
4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52340201

100 20,0 19,68
5. Tài chính – Ngân hàng
Gồm 02 chuyên ngành 
- Tài chính 
- Ngân hàng 

Năm 
2015

Năm 
2016

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Địa chỉ: Tòa nhà Bộ KH & ĐT, Ngõ số 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: (04) 04 37957368/ 04 37473186,  Fax: (04) 3 7475217

Email: phongdaotao.hcp@moet.edu.vn
https://www.facebook.com/tvtsapd

 Website: www.apd.edu.vn

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển
Địa chỉ: Tòa nhà Bộ KH&ĐT Ngõ số 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 04 63297963/ 0949850758/ 0979267760
Website: www.apd.edu.vn/khoa-dao-tao-quoc-te
Email: kdtqt@apd.edu.vn


