
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH NĂM 2021 

IELTS 5.5 – TUYỂN THẲNG VÀO NĂM 2 ĐẠI HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

 
 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TUYỂN THẲNG NĂM 2 VỚI IELTS 5.5 

1.1. Bằng cấp 

- Cử nhân Kinh doanh Bedfordshire (Vương Quốc Anh); 

- Cử nhân Quản trị Marketing Northampton (Vương Quốc Anh). 

1.2. Thời gian đào tạo: 03 năm 

- 2+1: 2 năm chuyên ngành học tại Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương và 1 năm cuối 

học tại đại học đối tác (Vương Quốc Anh);  

- 3+0: 3 năm học toàn chương trình tại CSII Trường ĐH Ngoại thương tại TPHCM. 

1.3. Chuyên ngành 

- Chuyên ngành kinh doanh 

- Chuyên ngành quản trị marketing 

1.4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 
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Chương 

trình 

Cử nhân 

Quản trị Marketing Northampton  

(Vương Quốc Anh) 

Cử nhân 

Kinh doanh Bedfordshire 

(Vương Quốc Anh) 

Giới thiệu 

về trường 

- Được kiểm định bởi Tổ chức kiểm 

định Chất lượng Giáo dục Đại học của 

Anh Quốc (Quality Assurance Agency 

for Higher Education-QAA) năm 2015; 

- Được chính phủ Anh trao Giải vàng 

Giảng dạy xuất sắc cho GDĐH (Gold - 

Teaching Excellence Framework 2017 

(TEF) 

- Guardian University năm 2019: xếp hạng 

113 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kinh 

doanh, Quản trị và Marketing. 

- Theo Times Higher Education năm 2019: 

xếp hạng 83 trên 100 trường ĐH tốt nhất 

Anh Quốc. 

1.4. Lợi thế của Chương trình 

- Kiểm định chất lượng  

Chương trình đã được cấp phép triển khai đúng quy định; đạt chứng nhận kiểm định 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: AACSB, CABS, EFMD và PRIME. 

 

- Đội ngũ giảng viên  

o Chương trình Đào tạo quốc tế tại Trường ĐH Ngoại thương được giảng dạy bởi đội 

ngũ giảng viên tốt nhất FTU.  

o Các giảng viên nước ngoài đến chủ yếu từ Anh, Mỹ với ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm 

giảng dạy IELTS và chương trình tiếng anh chuyên ngành tại các quốc gia khác.  

o Chương trình được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ Quản lý Chương trình, Trưởng bộ 

môn FTU và Hội đồng Chuyên môn của các trường đối tác. 

o Có giảng viên nước ngoài giảng dạy và tư vấn học thuật, hỗ trợ người học. 

- Sinh viên ĐTQT được hỗ trợ các lợi ích gia tăng 

o Cố vấn học thuật người nước ngoài (mentor) để trao đổi và theo dõi lộ trình, sự tiến 

bộ học tập của sinh viên. 

o Hướng dẫn và hỗ trợ thường xuyên từ các Trưởng bộ môn & Quản lý Chương trình. 
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o Tư vấn hướng nghiệp giúp sinh viên thiết lập kế hoạch và mục tiêu học tập rõ ràng 

cũng như ngành học khi chuyển tiếp, môn học ở bậc đại học, được hướng dẫn viết 

luận văn và chuẩn bị hồ sơ du học. 

o Định hướng xây dựng thương hiệu cá nhân, kế hoạch thực tập, lộ trình phát triển 

nghề nghiệp 

o Hỗ trợ sinh viên tiếp cận các doanh nghiệp, các tổ chức giúp sinh viên có cơ hội 

thực tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

o Sinh viên được tham gia các CLB học thuật, hoạt động ngoại khoá, giao lưu sinh 

viên quốc tế, giao lưu sinh viên tại Trụ sở chính Hà Nội. 

- Chương trình đào tạo áp dụng theo chuẩn của các trường đối tác nước ngoài, nhận bằng 

cấp quốc tế và được công nhận trên toàn thế giới với chi phí học tập thấp hơn so với du 

học trực tiếp. 

- Ngành học khi chuyển tiếp đa dạng, phù hợp với nhu cầu và xu hướng việc làm của xã 

hội. 

- Môi trường học tập năng động, báo cáo viên thực tế, tham quan doanh nghiệp… 
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Sinh viên chương trình Đào tạo quốc tế đi thăm quan thực tế tại Công ty Ajinomoto 

- Phát triển toàn diện các kỹ năng mềm: Thuyết trình, hùng biện, làm việc nhóm… 

- Cơ hội nhận học bổng cao khi chuyển tiếp. 

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH 

- Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT; 

- Có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương. 

3. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP 

- Hoàn thành hai năm học chuyên ngành tại trường ĐH Ngoại thương 

- Đạt chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5) 

4. HỌC PHÍ DỰ KIẾN 

Chương trình 
Cử nhân 

Quản trị Marketing Northampton  

Cử nhân 

Kinh doanh Bedfordshire 

Giai đoạn chính 

khóa 1 tại VN 

- Năm 2: 48.510.000 (VNĐ/năm) 

- Năm 3: 48.510.000 (VNĐ/năm) 
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Giai đoạn chính 

khóa 2 

(Năm cuối) 

Học tại VN: 

196.350.000 VNĐ/năm 

- Tại VN: 196.350.000 

VNĐ/năm 

- Tại UK £12.650/năm  

Phí xét tuyển: 1.500.000 VNĐ 

5. HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI 

Cơ hội nhận học bổng và khen thưởng khuyến khích học bổng cao. 

 

5.1. Học bổng cho sinh viên học tại Việt Nam 

Quỹ học bổng khuyến khích của FTU2 lên tới hơn 500.000.000 VNĐ/năm.  

Thành tích Nội dung Giá trị/năm 

Học bổng – Khen thưởng dành cho Thủ khoa 

Thủ khoa đầu vào 
Sinh viên trúng tuyển đầu vào với trình độ tiếng 

Anh cao nhất 
5.000.000 VNĐ 

Thủ khoa đầu ra Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa chương trình cử nhân 2.000 USD 

Á khoa đầu ra Sinh viên tốt nghiệp á khoa chương trình cử nhân 5.000.000 VNĐ 

Học bổng – Khen thưởng dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất 

GPA cao nhất Sinh viên đạt GPA cao nhất chương trình chính khoá 2.000 USD 
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Thành tích Nội dung Giá trị/năm 

Sinh viên đạt GPA cao nhất chương trình ngôn ngữ 1.000 USD 

GPA cao thứ hai 

và thứ ba 

Sinh viên đạt GPA cao thứ hai và thứ ba chương trình 

chính khoá 
5.000.000 VNĐ 

Sinh viên đạt GPA cao thứ hai và thứ ba chương trình 

ngôn ngữ 
4.000.000 VNĐ 

Khen thưởng dành cho sinh viên đạt giải cuộc thi SVNCKH, Olympics, … 

Giải SVNCKH, 

Olympic 

Sinh viên đạt giải cuộc thi SVNCKH, Olympic … theo 

từng chương trình 
5.000.000 VNĐ 

Khen thưởng dành cho sinh viên có thành tích trong hoạt động phong trào 

Sinh viên có đóng góp hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên, Câu lạc bộ học thuật 
4.000.000 VNĐ 

Sinh viên có đóng góp hiệu quả trong hoạt động, sự kiện, phong trào của Ban 

ĐTQT, hoạt động xã hội, hoạt động thể thao 
4.000.000 VNĐ 

Sinh viên có đóng góp hiệu quả trong hoạt động văn hoá, văn nghệ 4.000.000 VNĐ 

5.2. Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp sang ĐH Bedfordshire 

- Ưu đãi £1.000 đối với sinh viên học năm cuối tại ĐH Bedfordshire Anh Quốc 

- Ưu đãi £500 cho sinh viên hoàn thành học phí năm cuối trọn gói.  

 

6. HỒ SƠ VÀ PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

6.1. Hồ sơ xét tuyển  

- Đơn đăng ký xét tuyển (tải đơn tại đây)  

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT 

tạm thời; 

- Bản sao công chứng học bạ THPT; 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Phường/Xã; 

- Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); 

- 04 ảnh (3x4) (mặt sau mỗi ảnh ghi đầy đủ họ tên & ngày tháng năm sinh). 

6.2. Phương thức nộp hồ sơ xét tuyển  

https://drive.google.com/drive/folders/1tpR6PmEnYr0OR-1-BW0e4KZ9OUQldXBI
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6.2.1. Nộp hồ sơ trực tiếp 

Nộp hồ sơ trực tiếp Ban Đào tạo Quốc tế - Phòng A007, Số 15 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, 

TP.HCM.  

6.2.2. Nộp hồ sơ trực tuyến 

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ xét tuyển theo yêu cầu như trên 

Bước 2: Scan/chụp hình (ngay ngắn, rõ chữ) các hồ sơ trên và nộp hồ sơ theo: 

- Cách 1: Gửi bưu điện về địa chỉ Ban Đào tạo Quốc tế, phòng A007, số 15, đường D5, 

phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.  

- Cách 2: Gửi email về địa chỉ dtqt.cs2@ftu.edu.vn 

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại đường link Google form: 

https://forms.gle/6R4Nid5r2YeU9Mm68 

Bước 3: Nộp lệ phí xét tuyển thông qua hình thức chuyển khoản 

- Số tài khoản: 1604201022551 

- Tên tài khoản: Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM 

- Ngân hàng Agribank, CN Phú Nhuận, TP. HCM 

- Số tiền: 1.500.000đ/hồ sơ 

- Nội dung: Họ tên thí sinh – LPXT 

 

 

 

7. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬP HỌC 

- Hạn đăng ký nhập học: 05/08/2021 

- Nhập học dự kiến: tháng 08/2021 

- Khai giảng: tháng 08/2021 

8. THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH VUI LÒNG LIÊN HỆ 

 
 Trường Đại học 

Ngoại thương - Cơ sở II 

  094 64 777 45 - 094 777 1981 - 0934 188 428 

  https://www.facebook.com/ftu2hcmc/ 

https://www.facebook.com/DTQT.FTU2 

  dtqt.cs2@ftu.edu.vn 

 Ban Đào tạo Quốc tế - Phòng A007, số 15 đường D5, P25, 

Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

#dao tao quoc te ; #tuyen sinh dai hoc ; #ngoai thuong ; #dai hoc ngoai thuong tphcm ; #lien ket quoc te ; #quan tri kinh 

doanh ; #chuyen nganh marketing ; #kinh doanh quoc te ; #du hoc 

Hotline: 094 64 777 45 – 094 777 1981 

 ĐĂNG KÝ 

TƯ VẤN 

NỘP HỒ SƠ 

TRỰC TUYẾN 

mailto:dtqt.cs2@ftu.edu.vn
https://forms.gle/6R4Nid5r2YeU9Mm68
https://www.facebook.com/ftu2hcmc/
https://www.facebook.com/DTQT.FTU2
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https://docs.google.com/forms/d/1L1BLs_lb6lKzFspCoDNmdlHc3G543pnDqXNlFYRQAhI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IG1hObmmza53Zz1WkY4NY8Z7K5Jdsbw1QZo8aSLA2Mg/edit?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1L1BLs_lb6lKzFspCoDNmdlHc3G543pnDqXNlFYRQAhI/edit
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