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Chương trình đào tạo chất lượng cao
Thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo*

Năng lực ngoại ngữ thứ nhất đạt C1 theo CEFR

Năng lực giao tiếp ngoại ngữ tiếng Anh đạt C1
theo CEFR

Kiến thức, năng lực chuyên ngành
biên – phiên dịch

Kiến thức, năng lực về kinh tế, quản trị
doanh nghiệp và du lịch

Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng bổ trợ

Kiến thức, năng lực về văn hóa - xã hội

Thành thạo cả 02 ngoại ngữ

1/3 giảng viên là các chuyên gia đầu ngành,
chủ doanh nghiệp, nhà kinh tế, 
nhà ngoại giao, các giáo sư uy tín

1/3 thời lượng chương trình được học tập
thông qua trải nghiệm thực tế trong và
ngoài nước

100% phòng học có điều hoà, máy chiếu,
wifi

Cứ 9 sinh viên chất lượng cao thì có 
1 sinh viên nhận được học bổng
tối thiểu 20 triệu/ 1 năm

Cơ hội thực tập hưởng lương hoặc 
du học chuyển tiếp tại nước ngoài

Biên dịch viên/phiên dịch viên/
biên tập viên

Thư ký văn phòng/trợ lý đối ngoại Quản lý bậc trung trong các doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp/điều phối dự án

Quản trị du lịch, lữ hành, khách sạnGiáo viên/giảng viên/nghiên cứu viên

6 nhóm năng lực đạt được
khi tốt nghiệp

6 nhóm vị trí việc làm

Các môn học nổi bật của 6 chương trình chất lượng cao

6 điểm nổi bật so với
chương trình đào tạo chuẩn

Tư duy phê phán
Cảm thụ nghệ thuật
Giao tiếp liên văn hoá
Toàn cầu hoá
Nhập môn văn hoá các nước ASEAN
Tìm hiểu cộng đồng châu Á
Biên dịch - Phiên dịch nâng cao
Ứng dụng công nghệ thông tin & truyền thông
Kỹ năng phân tích & xử lý thông tin
Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng
Giao tiếp & lễ tân ngoại giao

Khởi nghiệp
Quản trị dự án
Quản trị doanh nghiệp
Giao tiếp trong kinh doanh
Văn hoá & chính trị trong kinh doanh
Quan hệ con người trong quản lý
Tiếp thị kỹ thuật số
Thị trường & định chế tài chính
Tiền tệ & ngân hàng
Quản trị kinh doanh khách sạn
Quản trị kinh doanh lữ hành 

(* Theo thông tư 23 của Bộ Giáo dục & Đào tạo)


