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1. Giới thiệu chương trình 

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM tuyển sinh và đào tạo trình 

độ Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh hợp tác với Trường Kinh doanh Quốc tế 

SolBridge – Đại học Woosong (Hàn Quốc). Chương trình đào tạo được thiết kế theo 

định hướng ứng dụng cao, tập trung vào kiến thức chuyên môn về kinh tế, quản trị kinh 

doanh, khả năng tư duy và Tiếng Anh thành thạo. 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

Trường KDQT SolBridge (Hàn Quốc) cấp bằng 

http://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/thong-bao-ve-tuyen-sinh-chuong-trinh-cu-nhan-quan-tri-kinh-doanh-new-brunswick-khoa-k60ca-nam-hoc-2021-2022/
http://cs2.ftu.edu.vn/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao-quoc-te/thong-bao-ve-tuyen-sinh-chuong-trinh-cu-nhan-quan-tri-kinh-doanh-new-brunswick-khoa-k60ca-nam-hoc-2021-2022/
https://forms.gle/WducFFNYg5HzG1s97


 

Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge trực thuộc Đại học Woosong (Hàn Quốc) 

được thành lập từ năm 2007, với mục tiêu xây dựng một nền giáo dục kinh doanh chất 

lượng cao, đạt chuẩn quốc tế và đào tạo ra thế hệ lãnh đạo Châu Á tài năng. SolBridge 

là trường kinh doanh tiên phong trong khu vực Châu Á với nhiều đối tác uy tín trên thế 

giới như đại học California, Berkeley (đại học công lập tốt nhất Hoa Kỳ theo US News 

và World Report). 

Đào tạo trình độ Cử nhân theo định hướng ứng dụng, tăng cường kiến thức liên 

ngành, giúp người học vận dụng các kiến thức chuyên sâu vào giải quyết các vấn đề đặt 

ra trong thực tế - tạo tiền đề vững chắc cho người học trong việc định hướng nghề nghiệp 

trong tương lai.  

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh  

- Bằng cấp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh do Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge -  

Đại học Woosong (Hàn Quốc) cấp bằng. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh  

- Mô hình đào tạo: 2+2  

Sinh viên có cơ hội học tập tại 2 trường đại học hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc: 

 + 2 năm đầu học tại Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TPHCM 

 + 2 năm cuối chuyển tiếp du học tại Trường KDQT SolBridge (Hàn Quốc) 

- Lựa chọn chuyển tiếp 2 năm cuối: 

 + Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge (Hàn Quốc) 

 + Đại học New Brunswick (Canada) 

- Địa điểm học tập: 

+ 2 năm đầu: Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM – Số 

15 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh 

+ 2 năm cuối: Trường KDQT SolBridge (Hàn Quốc) – Số 128 Uam-ro, 

Samseong-dong, Dong-gu, Daejeon, Hàn Quốc 

 

 
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

https://forms.gle/WducFFNYg5HzG1s97


2. Lợi thế của chương trình Cử nhân QTKD SolBridge (Hàn Quốc) 

- Chương trình học đến từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới gồm:  

+ Trường Kinh doanh Quốc Tế SolBridge (Hàn Quốc): Top 12 trường kinh doanh 

tốt nhất Hàn Quốc. Top 5% trường kinh doanh nhận được chứng chỉ AACSB danh giá 

trên toàn thế giới, danh hiệu AACSB 2016 Innocations that Inspire Highlights. 90% sinh 

viên tốt nghiệp SolBridge hiện làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới, khoảng 80% 

sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng. 

 

 

Sinh viên chuyển tiếp sang học tập tại Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge được lựa 

chọn 1 trong 5 chuyên ngành: 

o Tài chính quốc tế; 

o Marketing quốc tế; 

o Kinh doanh & Khởi nghiệp kinh doanh; 

o Phân tích Dữ liệu kinh doanh; 

o Công nghệ & Đổi mới 

+ Đại học New Brunswick (Canada): Ngôi trường Anh ngữ tổng hợp lâu đời và hàng đầu 

tại Canada. Trường được vinh danh là ngôi trường "chất lượng giảng dạy cao nhất", "luôn 

đi đầu trong đổi mới giáo dục", "tổng hợp toàn diện nhất", vì thế mà Đại học New 

Brunswick được đánh giá là một trong 25 trường đại học tốt nhất tại Canada. 

 

- Đội ngũ giảng viên  

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

ngũ giảng viên tốt nhất FTU. 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. 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

https://forms.gle/WducFFNYg5HzG1s97


+ 2 năm cuối, sinh viên sẽ được giảng dạy bởi đội ngũ giáo sư của Trường KDQT 

SolBridge tu nghiệp tại các đại học danh giá nhất thế giới như Harvard, Cornell, 

California – Berkeley, học viện công nghệ Massachusetts, …  

o Sinh viên chuyển tiếp sang Trường KDQT SolBridge được tham gia chương trình 

Mentoring Program, có cơ hội được giao lưu học hỏi với các giảng viên, được 

tham gia hoạt động dã ngoại, vui chơi đầy thú vị cùng các thầy cô. 

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. 

 

Môi trường học tập hiện đại dành cho sinh viên chương trình Đào tạo Quốc tế FTU2 

- 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 

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. 

o Môi trường học tập năng động, báo cáo viên thực tế, tham quan doanh nghiệp… 



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

o Cơ hội nhận học bổng cao khi chuyển tiếp. 

o 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. 

o Bằng cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt nam công nhận. 

 

Sinh viên chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh New Brunwick tham gia chuyên đề về 

quản trị sản xuất với đại diện doanh nghiệp 

- Vị trí việc làm Sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi sự nghiệp quốc tế trong nhiều 

ngành nghề khác nhau: 

Chuyên viên marketing  Chuyên viên Quản trị nhân sự 

Quản lý nhãn hàng Chuyên viên Quản lý chuỗi cung ứng 

Chuyên viên truyền thông và sự kiện Chuyên viên Môi giới chứng khoán 
  

Kế toán viên, Kế toán tổng hợp Kiểm toán viên 

Chuyên viên Hoạch định Tài chính Chuyên viên Thẩm định rủi ro 

Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên viên Định phí bảo hiểm 

Chuyên viên Quản lý rủi ro  Chuyên viên tư vấn thuế 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 
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3. Chương trình đào tạo chính khoá 

TT Năm 1 TT Năm 2 

1 Principles of Microeconomics 1 12 Principles of Macroeconomics 1 

2 
Maths 1/ Finite Mathematics for 

Management Sciences 
13 Applied Statistics 

3 Business Communications 1 14 Introduction to Western Philosophy 

4 Korean Beginner 1 15 Ethical Issues in Business 

5 Financial Accounting 16 Korean Beginner 2 

6 Administration 17 Human Resources Management 

7 Principles of Marketing 18 Management Science 

8 Principles of Finance 19 Introduction to Organization Psychology 

9 Managerial Accounting 20 Econometrics 

10 Organizational Behaviour 21 Spreadsheet Applications 

11 Probability and Statistics 22 Introduction to Sociology 

Các học phần học bổ sung nếu SV lựa chọn chuyển tiếp Canada 

23 Principles of Microeconomics 2 26 Principles of Macroeconomics 2 

24 Business Communications 2 27 Business Statistics 

25 Maths 2/ Finite Mathematics for Management Sciences 

4. Điều kiện xét tuyển, chuyển tiếp 

4.1. Điều kiện xét tuyển 

- Tốt nghiệp THPT ở Việt Nam hoặc nước ngoài (Điểm trung bình lớp 12 từ 6.0). 

- Trình độ Tiếng Anh: 

+ Xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo chuyên ngành: IELTS 5.5, TOEFL 

49, TOEIC 620 hoặc B2 trở lên theo khung tham chiếu chung Châu Âu. 

+ Thí sinh không đủ điều kiện Tiếng Anh phải vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực 

tiếng Anh đầu vào để nhập học giai đoạn ngôn ngữ.  

4.2 . Điều kiện chuyển tiếp  

- Chuyển tiếp SolBridge (Hàn Quốc): 

o IELTS từ 5.5 (điểm thành phần từ 5.0) hoặc tương đương 

o GPA 6.5/10 và hoàn thành đủ 66 tín chỉ trong 4 học kì tại ĐH Ngoại thương 

- Chuyển tiếp New Brunswick (Canada): 

o IELTS từ 6.5 (điểm thành phần từ 6.0) hoặc tương đương 

o Hoàn thành 2 năm học chuyên ngành tại Trường ĐH Ngoại thương 

4.3 . Hồ sơ chuyển tiếp 

Sinh viên hoàn thành chương trình nộp hồ sơ trong khoảng thời gian tháng 9 (dành cho 

Học kì mùa Xuân) và tháng 4 cho Học kì mùa Thu với lộ trình thủ tục như sau: 



- Đơn xin chuyển tiếp 

- Chứng chỉ năng lực Tiếng Anh quốc tế (TOEFL 61-79, IELTS 6.5 và không kỹ năng 

nào dưới 6.0)  

- Bản điểm chính khoá 2 năm đầu của Trường ĐH Ngoại thương 

- Thư giới thiệu 

- Đơn xin xét học bổng tối thiểu 1. 000 từ (nêu lên thế mạnh và điểm yếu của bản thân) 

- Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực kèm 1 ảnh Hộ chiếu 

- Bản sao MOU hợp tác giữa 2 trường (Trường ĐH Ngoại thương cấp) 

- Phỏng vấn Hội đồng SolBridge: 

+ Sinh viên sau khi nộp hồ sơ sẽ được phỏng vấn trực tuyến từ Hội đồng SolBridge. 

+ Sinh viên qua vòng phỏng vấn sẽ nhận được thư mời nhập học của SolBridge và 

tiến hành các thủ tục về học phí, VISA để lên đường sang Hàn Quốc.   

5. Học phí dự kiến (tham khảo mức học phí năm học 2021-2022) 

- Học phí 2 năm đầu tại Trường Đại học Ngoại thương - Việt Nam 

+ Năm thứ 1: khoảng 41.000.000 VNĐ/sinh viên/năm học  

+ Năm thứ 2: khoảng 41.000.000  VNĐ/sinh viên/năm học  

- Học phí 2 năm cuối tại Trường SolBridge - Hàn quốc 

+ Năm thứ 3: dự kiến khoảng $6.230 (đã giảm 30% khi chuyển tiếp) 

+ Năm thứ 4: dự kiến khoảng $6.510 (đã giảm 30% khi chuyển tiếp) 

- Học phí 2 năm cuối tại Đại học New Brunswick (Fredericton – Canada) 

15.625 USD/sinh viên/năm học.  

- Lệ phí xét tuyển: 1.500.000 VNĐ 

6. Học bổng và khen thưởng 

6.1. Học bổng dành cho sinh viên học tại Việt Nam 

Thành tích Nội dung Giá trị/năm 

Học bổng – Khen thưởng dành cho Thủ khoa 

Thủ khoa đầu vào SV trúng tuyển đầu vào với trình độ tiếng Anh cao nhất 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 

GPA cao thứ 2, 3 SV đạt GPA cao thứ hai, thứ ba chương trình chính khoá 5.000.000 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 



Thành tích Nội dung Giá trị/năm 

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 

6.2. Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp sang ĐH đối tác tại Hàn Quốc, Canada 

- Học bổng từ 30% - 100% ưu đãi học phí dành cho sinh viên ĐH Ngoại thương giỏi 

(dựa trên điểm IELTS và GPA 2 năm đầu tại FTU) 

IELTS 

GPA 
8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 

9.0 - 10.0 100% 70% 65% 60% 50% 40% 

7.5 - 8.99 70% 60% 55% 50% 35% 30% 

6.50 - 7.49 60% 50% 45% 40% 35% 30% 

- Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp sang ĐH New Brunswick tại Canada 

+ Học bổng Entrace scholarship từ 500 – 52.000 CAD cho sinh viên GPA cao nhất 

2 năm đầu tại FTU.  

+ Có thể xin visa làm việc 3 năm tại Canada sau khi ra trường 

+ Sinh viên được làm tối đa 20h/tuần với mức lương trung bình 9 USD/h 

7. Hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ xét tuyển 

7.1. Hồ sơ xét tuyển  

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

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

THPT tạm thời; 

o Bản sao công chứng học bạ THPT; 

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

o Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có); 

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

7.2. Phương thức nộp hồ sơ xét tuyển 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Nộp hồ sơ trực tuyến 

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

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

o 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.  

o Cách 2: Gửi email về địa chỉ tuyensinh.cs2@ftu.edu.vn 

o Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://forms.gle/ER7NxJxUj3YfSTqJ9 



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 

 

 

 

8. Thời hạn đăng ký và nhập học 

- Hạn đăng ký nhập học 15/08 

- Nhập học dự kiến tháng 09 

- Khai giảng tháng 10 

Thông tin chi tiết chương trình vui lòng liên hệ 

 

 Trường Đại học 

Ngoại thương - Cơ sở II 

 0946477745 – 0983452910 - 0947771981 - 0934188428 

028 3512 7254 (886, 887, 888, 889, 890) 

w | http://cs2.ftu.edu.vn 

 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, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, TP. HCM 
 

Liên hệ: 0946477745 – 0983452910 - 0947771981 

 

 

NỘP HỒ SƠ 

TRỰC TUYẾN 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

https://forms.gle/JjRLTmEEujGyooBR8
https://forms.gle/aTTFstuM5fE35JS47
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