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THÔNG BÁO 
V/v mở lớp ôn tập thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Điều hành cao cấp 

chuyên ngành Quản lý công (EMPM) năm 2017 
 

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp ôn tập môn Anh văn và môn 
GMAT thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Điều hành cao cấp chuyên ngành Quản lý công 
năm 2017 như sau: 

1. Mục tiêu và đối tượng tham dự: nhằm hệ thống hoá các kiến thức môn Anh văn và 
môn GMAT cho các thí sinh trước kỳ thi, lớp ôn tập dành cho tất cả các thí sinh có đủ điều 
kiện dự tuyển vào chuyên ngành được ghi trong thông báo tuyển sinh.  

2. Học phí ôn:  
_ Môn Anh văn: 900.000 đồng/thí sinh. 
_ Môn GMAT  : 100.000 đồng/thí sinh. 
3. Thời gian đăng ký: từ 04/7/2017 đến 13/7/2017 (trong giờ hành chính) 
4. Thời gian học:  
_ Môn Anh văn: Sáng, chiều ngày 14,15,16/7/2017 (Thứ 6,7,CN) 
_ Môn GMAT: Sáng 06/8/2017. 

 5. Hướng dẫn đăng ký ôn tập: 
 Thí sinh đến đăng ký và làm thủ tục học tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng 0.01) – 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3) từ ngày ra thông 
báo. 
 + Bước 1: nhận và điền thông tin vào phiếu đăng ký học ôn tập theo thời khóa biểu. 
 + Bước 2: đóng học phí tại Ngân hàng Phương Đông (số 17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3). 
 + Bước 3: Xuất trình phiếu đăng ký học và biên lai đóng học phí ôn tập cho chuyên viên 
Viện Đào tạo Sau đại học để ghi tên vào danh sách lớp. 

Trân trọng. 
Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG 
- Thí sinh;  VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
- Lưu: VT, VSĐH.  

 
 (Đã ký) 
 
 
 

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến  


