TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG
NGÀNH KINH TẾ - CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TỔNG HỢP
Mã ngành: 7310101
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Ngành Kinh tế của Trường Đại học Hải Dương
đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên
sâu về kinh tế và các lĩnh vực kinh tế ứng
dụng như kinh tế công cộng, kinh tế môi

trường, kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển.
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế
giúp sinh viên có khả năng vận dụng lý
thuyết kinh tế để phân tích các tình huống

kinh tế; có khả năng phân tích các chính
sách kinh tế, các dự án kinh tế; có khả năng
nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo.

Mã trường, mã ngành và tổ hợp xét tuyển
Mã trường: DKT
Mã
ngành

Tên ngành
đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

- Toán, Lý, Hóa (A00);
7310101 Kinh tế tổng
hợp
- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);
- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

Địa chỉ liên hệ

Tổ bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh
tế - Quản trị - Tầng 2, nhà A3 Trường Đại học Hải Dương:
Địa chỉ: Khu 8, phường Hải
Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải
Dương;
SĐT: Thầy Nghiêm: 0913256045
SĐT cô Thảo: 0974707447
SĐT cô Ngoan: 0364696899

Hình thức tuyển sinh
Ngành Kinh tế tổng hợp tuyển sinh bậc đại học theo 2 phương thức:
-

Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối
tượng) đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào. Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ
cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.

-

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)

Tổng điểm trung bình chung cả năm các môn trong tổ hợp xét tuyển lớp 12
cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên. Xét trúng

tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Đợt
xét

Thời gian nhận
hồ sơ xét tuyển

Thời gian
công bố kết quả

Ghi chú

01

18/4/202010/8/2020

14/8/2020

Áp dụng cho thí sinh đã tốt
nghiệp từ năm 2019 trở về trước

02

11/8/202015/9/2020

18/9/2020

03

16/9/202027/11/2020

30/11/2020

Áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp
năm 2020 hoặc tốt nghiệp từ
năm 2019 trở về trước

Đối với tuyển sinh Liên thông đại học (từ trình độ trung cấp, cao đẳng
lên Đại học), ngoài thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển trên, Nhà trường có
thể xem xét, điều chỉnh thời điểm tổ chức xét tuyển, công bố kết quả phù hợp với
tình hình thực tế.
4

Địa chỉ liên hệ Trường:
- Địa điểm 1: Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
SĐT: 0913256045/0974707447
- Địa điểm 2: Khu Đô thị phía Nam TP Hải Dương (hiện tại là xã Liên
Hồng, huyện Gia Lộc).

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

21 cán bộ, giảng viên
Trong đó: 06 Tiến sĩ
17 Thạc sĩ

Giảng viên khối ngành Kinh tế - Quản trị chụp ảnh
lƣu niệm năm 2018

LÝ DO CHỌN NGÀNH HỌC

 Được học các giáo trình cập nhật hiện đang được các
trường có thương hiệu trong và ngoài nước sử dụng.

 Được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên ngành nền tảng
về kinh tế, thương mại; phát triển kỹ năng giao tiếp; có tư
duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp; tích lũy kỹ năng
sống và làm việc.

 Được thực hành các kiến thức đã học và ứng dụng vào
môi trường thực tế.

 Được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia,
lãnh đạo doanh nghiệp.

 Có cơ hội nghề nghiệp trong đa dạng các ngành nghề, tự
tin tham gia vào thị trường lao động trong nước quốc tế.

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Trƣờng Đại học Hải Dƣơng ký kết hợp tác với Tập Đoàn An Phát Holdings thành lập
Trung tâm Hợp tác đào tạo UHD - APH

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị đi thực tế tại Công ty cổ phần bao bì
Xuân Cầu và Công ty Cổ phần Gốm sứ Chu Đậu Hải Dƣơng, năm 2019

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị tham gia thực hành học phần Khởi nghiệp

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Giảng viên sử dụng phần mềm Room để hƣớng dẫn sinh viên ứng dụng công cụ
Google Docs vào thiết kế phiếu khảo sát nghiên cứu thị trƣờng và thực hành
khảo sát trực tuyến

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị tham gia Hội thi sáng tác video do Hội Sinh viên
Nhà trƣờng tổ chức năm 2020 giành giải nhất

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Giảng viên và Sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị tham lớp học Phát triển kỹ năng
lãnh đạo tại ASEAN Hotel, năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Giảng viên và Sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị tham Khóa học Lập kế hoạch kinh
doanh tại ASEAN Hotel, năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Khóa học Digital 4.0 cho sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị tham gia chuyến xe khởi nghiệp trong
chƣơng trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Giảng viên và sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị tham gia Ngày hội Khởi nghiệp
Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019 tại ĐH Bách Khoa, Hà Nội

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Chƣơng trình Tọa đàm khởi nghiệp với chủ đề: Hành Trang khởi nghiệp dành cho
sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng năm 2017

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên Đại học Hải Dƣơng tham gia GIẢI CHẠY TẬP THỂ VIỆT DÃ chào mừng kỷ
niệm 215 năm khởi lập Thành Đông, TP Hải Dƣơng lên Đô thị loại I

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tình
nguyện vì cộng đồng năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tham gia mitting, diễu hành hƣởng ứng ngày
Thế giới không thuốc lá 31/5/2019

CƠ HỘI GIAO LƢU VỚI DU HỌC SINH NƢỚC NGOÀI

Gặp mặt sinh viên Lào nhân dịp Tết Cổ Truyền Bunpimay năm 2019

CƠ HỘI TỐT NGHIỆP, CÓ VIỆC LÀM PHÙ HỢP

Sinh viên khối ngành Kinh tế, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng bảo vệ
Khóa luận tôt nghiệp và nhận bằng năm 2019

CƠ HỘI TỐT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM

Anh Lê Hà (Cựu sinh viên khoa Kinh tế Quản trị Trường ĐH Hải Dương) - Giám sát
Bán hàng khu vực Abbot

Anh Nguyễn Văn Hạnh (Cựu sinh viên khoa
Kinh tế - Quản trị Trường ĐH Hải Dương) Tổng quản lý chuỗi cửa hàng 88 Garden BBQ

CƠ HỘI VIỆC LÀM
Sinh tốt nghiệp có thể làm việc tại

Bạn sẽ học nhƣ thế nào:
- Kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ

các đơn vị, doanh nghiệp, làm nghiên

- Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành: 34 tín chỉ

cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh

- Kiến thức ngành và chuyên ngành: 42 tín chỉ

tế, trong các cơ quan quản lý nhà nước

- Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

từ trung ương đến địa phương, trong các

Tổng số: 123 tín chỉ

doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, hoặc

Văn bằng: Cử nhân

làm giảng viên trong các trường đại học,

Hình thức đào tạo: Chính quy

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

