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Điểm chuẩn trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà năm 2018 

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg 

ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Là một cơ sở đào tạo những con 

người có khả năng, kỹ năng học tập, sáng tạo, gắn hữu cơ học vứi hành, lý thuyết với thực 

tiễn, đạt hiệu quả cuối cùng là thực hiện sự phát triển trên cơ sở đổi mới, sáng tạo.  

Cở sở tại TP Bắc Ninh 

- Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh 

Văn phòng tại Hà Nội 

- Địa chỉ: Kho tổng hợp 101, Km11 - Quốc lộ 32 (đường Cầu Diễn) - Phú Diễn - Từ Liêm - 

Hà Nội 

Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Bắc Hà chi tiết các ngành năm 2018:  

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-quoc-te-bac-ha 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Chi tiết điểm chuẩn năm 2017: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 

1 7340101 Quản trị kinh doanh A10, B03, D01, D03 15.5 

2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A10, B03, D01, D03 15.5 

3 7340301 Kế toán A10, B03, D01, D03 15.5 

4 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, A10 15.5 

5 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, A02, A10 15.5 

6 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A02, A10 15.5 

7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, A02, A10 15.5 

8 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01, A02, A10 15.5 

Xem thêm điểm chuẩn năm 2016: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 

1 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A02; A10 Xét tuyển theo 

điểm của kỳ thi 

quốc gia năm 

2016 (dành cho 

những thí sinh 

đăng ký thi đại 

học); và Xét 

tuyển theo học 

2 7580205 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
A00; A01; A02; A10 

3 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A02; A10 

4 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; A02; A10 

5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A10 

6 7340301 Kế toán A10; B03; D01; D03 

7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A10; B03; D01; D03 

https://doctailieu.com/diem-chuan-1-c665
https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-quoc-te-bac-ha
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8 7340101 Quản trị kinh doanh A10; B03; D01; D03 

bạ THPT (dành 

cho tất cả các thí 

sinh) 

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau: 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Các môn 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Khối 

ngành 

kinh tế 

1 

Quản trị kinh doanh (với chuyên ngành:Quản trị du 

lịch, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị sản xuất, Quản 

trị tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị xuất 

nhập khẩu) 

7340101 

– Toán 

– Vật lý 

– Hóa 

học 

– Ngữ 

văn 

– Ngoại 

ngữ 

– Sinh 

học 

– Lịch sử 

– Địa lý 

– Giáo 

dục công 

dân 

600 

2 
Kế toán ( với chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Kế 

toán trong doanh nghiệp, Kiểm soát nội bộ ) 
7340301 

3 

Tài chính – ngân hàng (với các chuyên ngành : Tài 

chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài 

chính dự án) 

7340201 

Khối 

ngành kỹ 

thuật 

4 

Công nghệ thông tin (với các chuyên ngành : Thiết 

kế hệ thống, Quản trị mạng, Quản trị cơ sở dữ liệu, 

CNTT trong tài chính ngân hàng) 

7480201 

5 

Kỹ thuật điện tử – viễn thông (với các chuyên 

ngành: Điện tử dân dụng và Công nghiệp, Điện tử 

trong nông nghiệp công nghệ cao, Điện tử điện 

lạnh, Điện tử trong năng lượng tái tạo) 

7520207 

6 

Kỹ thuật xây dựng (với chuyên ngành: Kỹ sư thiết 

kế công trình dân dụng, Kỹ sư chỉ đạo thi công công 

trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư 

giám sát thi công 

7580201 

7 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (với 

chuyên ngành: Kỹ sư thiết kế công trình giao thông, 

Kỹ sư chỉ đạo thi công công trình cầu, đường, Kỹ sư 

giám sát thi công 

7580205 

8 
Kinh tế xây dựng (với chuyên ngành: Quản lý, triển 

khai các dự án đầu tư xây dựng công trình) 
7580301 

 

https://doctailieu.com/diem-chuan-1-c665
https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667

