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Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo giữa trường Đại 

học Tài chính – Marketing và một số trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á. 

 

Việc ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo mở ra nhiều cơ hội quý báu cho Sinh 

viên của Trường nói riêng và các bạn học sinh, sinh viên các trường khác trên mọi miền 



đất nước nói chung trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn: đại học văn bằng 1 

và liên thông đại học văn bằng 2. 

Các chuyên ngành phối hợp tuyển sinh và đào tạo giữa 2 trường là những ngành nghề 

phù hợp với xu hướng thị trường nguồn nhân lực về lâu dài, với mong muốn đáp ứng nhu 

cầu học tập, đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Tài chính ngân hàng 

-  ế toán 

-  uản trị kinh doanh  

-  uản trị Mark ting 

- Ngôn ngữ Anh 

-  uản trị nhà hàng khách sạn và ăn uống 

Trường sẽ nhanh chóng gửi đến các bạn đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, 

thời gian ôn thi, thời gian xét tuyển, chương trình học, thông báo tuyển sinh và thời gian 

nhập học. 


