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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc
Tp.H Chi Minh, ngày .23 tháng/Ondm 2017

THÔNG BAO CHIU SINH
KHOA HOC UNG DUNG SPSS TRONG NGHIEN cU'u BINH LU'O'NG
TruO'ng Dai h9c Tài chInh - Marketing thông báo chiêu sinh khóa h9c "Tfng
dung SPSS trong nghiên ciiru djnh lixcing" nhu sau:
I. Di tu'çrng chiêu sinh:
- Nghiên cru sinh, hçc viên Cao h9c và sinh viên Dii h9c dang cn si'r ding cong cii
h trçi dê thirc hin dê tài nghien ciru khoa hoc.
- Các can b nghiên ci'ru, chuyên viên cn trang bj cong ci h trçi phan tIch d1t 1iu
trong các dir an cña don vj.
- Các di tucmg cO nhu cu, quan tam dn khóa h9c.
II. Ni dung khóa hçc:
1. Thô'i gian h9c: hc viên së hc tp và thrc hành trong 08 bui, ducyc b trI vão các
lop: ti thi'r 2,4,6 hoc tôi thi 3,5,7 hoäc thi 7 và Chü nhat.
2. Dja dim h9c: S 2C Ph Quang, phumg 2, qun Tan Binh, TP.HCM.
3. HQC phi: 2.000.000 d/khóa h9c.
4. S lucng hQc viên: 20-30 h9c viên/hfip (phOng h9c trang b wifi, may linh; hoc
vién tir trang bj laptop khith?c hành trên lap).
5. Sau khi hoàn thành khóa hçc, hçc viên sê duçc nhn giy cht'rng nhn hoàn thành
khóa h9c "Tfng ding SPSS trong nghiên cCru djnh lu'ang" do tnthng Dai hoc Tài
chInh — Marketing cap.
III. T chile dãng k ghi danh: H9c viên nhn tu vn và däng k ghi danh tii:
- Da dim van phông chiêu sinh: Khoa Dão tao Tai chirc
Phông 007 - S 2C Ph Quang, phithng 2, qun Tan BInh, Tp.H ChI Minh (các
ngày trong tuân tr thir 2 dn thir 6, sang tir 08h00 — 1 1h30, chiêu tü 13h00 — 17h00)
- Dang k ghf danh online tai website: http://khoataichuc.ufm.edu.vn/
- Khai giáng khóa hçc hang thang.
IV. ChInh sách u'u dãi, khuyn h9c cho ngirô'i h9c:
Giãm 10% h9c phi cho sinh viên, h9c viên trumg Dai h9c Tài.chInh-Marketing.
Giãm 5% khi däng k ghi'danh online tai website.
Giãm them 5% cho nhOm dang k tfr 5 nguO'i trO' len.
Cung cp MIEN PHI tài 1iu h9c tp cho nguai h9c.
Ntiinhân:
- Ban Giám Hiêu;
- Các don vj trong trtr&ng;
- Thông báo trang web tnrOng;
- Luu: VT-Khoa DTTC. n/
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