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THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH QTKD 

CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG
Chương trình được Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt theo Quyết định 

số 1698/QĐ-ĐHNT ngày 19 tháng 7 năm 2019

− Bằng cấp: Cử nhân QTKD chuyên ngành Báo chí và Truyền thông Đại chúng

(Bachelor of Business Administration in Sub-major Journalism and Mass

Communication)

− Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

− Mô hình đào tạo: 2+2

− Mục tiêu đào tạo: cung cấp các môn học toàn diện về lý thuyết, hướng đến thực

tế và các chương trình thực tập, giúp sinh viên:

• Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của báo chí và truyền thông đại chúng, hiểu

được trách nhiệm và đạo đức của nhà báo, sử dụng các công nghệ tiên tiến để

thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp và nắm vững các kỹ thuật truyền thông hữu ích

cho các phương tiện thông tin đại chúng.

• Trau dồi khả năng của sinh viên thông qua kinh nghiệm thực hành về kỹ năng con

người và hoạt động truyền thông.

• Sự tự tin để thu thập, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin để họ học cách lắng

nghe, giao tiếp và thể hiện bản thân.
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Các môn chuyên ngành
4 học kỳ 

Narrative in 
Journalism

Foundation English

Core Required Courses

Professional Required/Elective Courses

Giai đoạn ngôn ngữ
(SV có IELTS 5.5+ được miễn học)
1 học kỳ

Các môn cơ sở cơ bản
3.5 học kỳ

GRADUATION CREDITS (Số tín chỉ tốt nghiệp): 128
INTERNSHIP HOURS (Giờ thực tập): 288

Advertising and 
PR

Digital Media 
and Production

Communication 
and Society



LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
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Chương trình học với các môn học có tính thực tiễn
cao, đề cao thực hành, đáp ứng thị hiếu công việc.

Ứng dụng công nghệ truyền thông và kỹ thuật số tối đa
trong truyền thông báo chí và truyền thông đa phương
tiện.

Cơ sở vật chất tiện nghi, phòng thực hành hiện đại.

Được học tập với các chuyên gia và tham quan thực tế 
tại các doanh nghiệp truyền thông.

Thành thạo 2 ngoại ngữ thông dụng nhất thế giới: Tiếng 
Anh và Tiếng Trung (được tích hợp trong khung chương 
trình đào tạo chính khóa).

Cơ hội làm thêm với mức lương $US1000/tháng và thu
nhập hấp dẫn sau khi ra trường.
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• Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể làm việc cho một
tập đoàn truyền thông địa phương hoặc quốc tế, công ty sản xuất
phim, công ty sản xuất truyền hình, công ty tiếp thị PR, cơ quan
truyền thông chính phủ.

• Các vị trí tương lai bao gồm

Nhà báo, phóng viên tin tức (journalist, news reporter)

Biên tập viên, người dẫn chương trình truyền hình (editor,
news anchor, program host, podcaster, curator)

Biên-phiên dịch viên (translator, interpreter)

Người lập kế hoạch chương trình truyền hình hoặc sản xuất
phim (producer)

Người điều hành kế hoạch sáng tạo (creative
executive/manager/director)

Nhà thiết kế đa phương tiện (multimedia designer)

Người viết quảng cáo (copywriter, content writer)

Chuyên gia lập kế hoạch web (web planning specialist)

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP



Áp dụng cho 2 năm đầu tại Đại học Ngoại thương

Áp dụng cho 2 năm sau tại Đại học Minh Truyền: xem chi tiết tại website 
https://jmc.mcu.edu.tw/content/curriculum-framework 
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HỌC BỔNG

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ 

HỌC PHÍ

• Tại Việt Nam:

• 35 triệu VNĐ/năm * 2 năm;

• Tại Đài Loan (mức học phí tham khảo năm học 2021):

• Năm 3: 3.408 USD/năm (khoảng 85 triệu VNĐ);

• Năm 4: 3.545 USD/năm (khoảng 88 triệu VNĐ).

• Tổng cộng: khoảng 208 triệu VNĐ.

SINH HOẠT PHÍ TẠI ĐÀI LOAN

• Ký túc xá: 19.600-21.600 NTD/học kỳ (khoảng 17 triệu VNĐ);

• Sinh hoạt phí: 10.000-12.000 NTD/tháng (khoảng 10 triệu VNĐ);

• Việc làm thêm hợp pháp với Work Permit: tối đa 20 giờ/tuần, mức
lương cơ bản 168 NTD/giờ.

• Tổng cộng: khoảng 540 triệu VNĐ.
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Học bổng 20% trừ trực tiếp trên học phí cho toàn bộ sinh viên
chuyển tiếp Năm 3 sang ĐH Minh Truyền từ ĐH Ngoại thương.

Học bổng 10% trong Năm 4 dành cho sinh viên có mức điểm trung
bình học tập từ 70 và mức điểm rèn luyện đạo đức trên 80;

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất
khối lớp trong:

Năm 1 và Năm 2:

• Hạng I: 5.000.000 VNĐ

• Hạng II: 3.000.000 VNĐ

Năm 3 và Năm 4:

• Hạng I: 10.000 NTD

• Hạng II: 5.000 NTD.

• Hạng III: 2.000 NTD.



ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

HỒ SƠ VÀ PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

• Tốt nghiệp THPT;

• Trình độ tiếng Anh:

o Xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo chuyên ngành: IELTS 5.5 hoặc B2

trở lên theo khung tham chiếu châu Âu.

o Thí sinh không đủ điều kiện tiếng Anh IELTS 5.5 phải vượt qua kỳ thi đánh

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

Hồ sơ bao gồm:

❑ Đơn đăng ký (mẫu đính kèm)

❑ Học bạ (bản sao y công chứng)

❑ Bảng điểm thi THPT Quốc gia

❑ Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời

❑ Bản sao y công chứng CMND (khổ giấy A4)

❑ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Phường/Xã (mẫu đính kèm)

❑ 05 ảnh 3x4 nền trắng (phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

❑ Bản sao y Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

❑ Lệ phí xét tuyển: 1.000.000đ

Phương thức nộp:

- Cách 1: Nộp trực tiếp Trung tâm ICCC – Phòng A009, Số 15, Đường D5, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến: Scan/Chụp hình (ngay ngắn, rõ chữ); Gửi đính 

kèm file các hồ sơ trên và gửi về email: 

tuyensinh.ftudaotaoquocte@gmail.com
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H6RhJY8kh1mWbOc7GLdtc4P4IK7-R3vY
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H6RhJY8kh1mWbOc7GLdtc4P4IK7-R3vY
mailto:tuyensinh.ftudaotaoquocte@gmail.com
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ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế (ICCC)
trực thuộc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương
• Địa chỉ: Phòng A009, Số 15, Đường D5, Phường
25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
• Fanpage: 
https://www.facebook.com/ftudaotaoquocte
• Email: tuyensinh.ftudaotaoquocte@mail.com
• Website: http://icccftu.vn/
• Hotline: 090 688 8948 – 0334 580 967 – 0975 
227 176

https://www.facebook.com/ftudaotaoquocte
mailto:tuyensinh.ftudaotaoquocte@mail.com
http://icccftu.vn/

