
 NỘI DUNG GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ CID  

 

1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển quốc tế CID: 

 

Trung tâm Phát triển quốc tế - CID (Center for International 

Development) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương được 

thành lập năm 2010 với mục tiêu tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với môi 

trường học tập theo chuẩn quốc tế, hiện đại, năng động và chất lượng cao. 

Sau gần 10 năm phát triển, Trung tâm phát triển quốc tế không ngừng tìm 

kiếm các đối tác là các trường Đại học uy tín trên thế giới, mở rộng, phát 

triển các chương trình liên kết đào tạo bậc học Đại học và Sau Đại học, phù 

hợp cho nhiều đối tượng sinh viên và học viên, cũng như các chương trình, 

mô hình hợp tác quốc tế với các trường Đại học, tổ chức quốc tế trong và 

ngoài khu vực.   

2. Giới thiệu về các chương trình đào tạo: 

2.1 Chương trình Cử nhân QTKD quốc tế Việt- Hàn: 

2.1.1. Giới thiệu chung: 

Được phê duyệt theo quyết định số 614/QĐ-ĐHNT ngày 17 tháng 4 năm 

2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc thành lập 

chương trình liên kết giữa trường đại học Ngoại thương và trường Kinh 

doanh quốc tế SolBridge thuộc đại học Woosong – Hàn Quốc, Chương 

trình Cử nhân liên kết Quản trị kinh doanh Việt – Hàn hợp tác giữa Trường 

Đại học Ngoại thương và Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge là một sự 

lựa chọn toàn diện cho các em sinh viên với ước mơ theo đuổi ngành Kinh 

doanh, Kinh tế, Tài chính và muốn được trải nghiệm du học Hàn Quốc với 

chi phí cạnh tranh và học bổng du học cao. 

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình sẽ được cấp bằng Cử nhân Quản 

trị kinh doanh của Trường Kinh doanh quốc tế SolBridge, Đại học 

Woosong (Hàn Quốc), 1 trong những trường kinh doanh tốt nhất tại Hàn 

Quốc, các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường được 

cấp chứng nhận kiểm định AACSB danh giá mà chỉ 5% trường đào tạo 

kinh doanh trên thế giới đạt được. 

2.1.2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp, đạt điểm trung bình học tập lớp 12 trên 

6,0 và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của chương trình liên kết.  



2.1.3. Ngành và chuyên ngành đào tạo: 

Ngành Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: Marketing, Kinh doanh 

Quốc tế, Tài chính Quốc tế, Khởi nghiệp Kinh doanh 

2.1.4. Thời gian & Chương trình đào tạo: 

Chương trình đào tạo toàn phần trong 4 năm theo hình thức 2+2, sử dụng hoàn 

toàn chương trình đào tạo đạt chứng nhận AACSB của trường Kinh doanh Quốc 

tế SolBridge, Hàn Quốc: 

● Giai đoạn nâng cao trình độ ngôn ngữ và kĩ năng học tập (0,5 năm) gồm 5 

môn học: 4 môn tiếng Anh và 1 môn Kỹ năng học tập. 

● Giai đoạn nhập học chính thức tại Đại học Ngoại thương (1,5 năm) gồm 

24 môn học được thiết kế sẵn bởi trường SolBridge, tương ứng với 70 tín 

chỉ tích lũy. 

● Giai đoạn chuyển tiếp tại Trường kinh doanh quốc tế SolBridge (02 năm) 

theo chương trình học của trường SolBridge, lựa chọn 1 trong 4 chuyên 

ngành (1) Tài chính quốc tế; (2) Marketing quốc tế hoặc (3) Khởi nghiệp 

kinh doanh, (4) Quản trị kinh doanh Quốc tế tích lũy ít nhất 70 tín chỉ. 

Danh sách các môn học trong vòng 2 năm đầu tại Trường Đại học Ngoại thương 

tham khảo dưới đây: 

● Giai đoạn nâng cao trình độ ngôn ngữ và kỹ năng học tập: 

- English Writing Skill 

- English Listening and Reading skills 

- Skills Development 

- Academic Skills for IELTS 

- IELTS Advance 

● Giai đoạn học chuyên môn: 

○ Foundation of Business Interaction 2 

○ Principles of Content Acquisition and Utilization 2 

○ Practical Applications of Verbal Communication 

○ Practical Applications of Written Communication 2 



○ First year seminar 

○ Writing and Presentation skills 

○ Critical Thinking 

○ Introduction to Business 

○ Introduction to Microeconomics 

○ Introduction to Macroeconomics 

○ Business Communication 

○ Application of IT 

○ Honor English Composition 1 

○ Introduction to Corporate Finance 

○ Planning Startup Businesses 

○ Principles of Marketing 

○ Introduction to Accounting 

○ Quantitative Methods 

○ Business Laws 

○ Korean Beginner 1 

○ Operation Management 

○ International Business Management 

○ Commercial Banking 

○ Korean Beginner 2 

Đề cương chi tiết các môn học trong 4 năm, sinh viên có thể truy cập link: 

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge_n030102 

2.1.5. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh  

2.1.6. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên trường ĐH Ngoại thương (100% tu nghiệp 

nước ngoài), Giảng viên trường KDQT SolBridge, Các Chuyên gia thỉnh giảng 

đến từ các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc  

2.1.7. Đơn vị triển khai: Trung tâm Phát triển quốc tế trường ĐH Ngoại thương 

2.1.8. Học phí:  

https://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge_n030102


● Năm thứ nhất: 41.000.000 VNĐ 

● Năm thứ hai: 41.000.000 VNĐ 

● Năm thứ ba: theo quy định của trường SolBridge – $6,230 (Học phí dự 

kiến và Đã giảm trừ 30% học bổng khi chuyển tiếp) 

● Năm thứ tư: theo quy định của trường SolBridge – $6,510  (Học phí dự 

kiến và Đã giảm trừ 30% học bổng khi chuyển tiếp) 

2.1.9.Điều kiện tuyển sinh: 

● Điều kiện nhập học:  

○ Tốt nghiệp, đạt điểm trung bình học tập lớp 12 trên 6,0 và đáp ứng 

các yêu cầu tuyển chọn của chương trình liên kết. 

○ Tham gia kiểm tra, phỏng vấn tiếng Anh phân lớp đầu vào. 

● Điều kiện chuyển tiếp:  

○ Hoàn thành chương trình học tại trường ĐH Ngoại thương với 

điểm Điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên 

○ Chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên 

2.1.10. Các bước nhập học: 

● Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn tại 

http://cid.ftu.edu.vn . Nộp hồ sơ tới Văn phòng Trung tâm Phát triển quốc 

tế 

● Bước 2: Tham gia phỏng vấn xét tuyển 

● Bước 3: Nhận kết quả thông báo xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ nhập học, 

học phí để chính thức tham gia chương trình.  

Văn phòng Trung tâm Phát triển quốc tế 

http://cid.ftu.edu.vn/


Địa chỉ:       P.1204-1205, tầng 12, nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 

Chùa Láng, Hà Nội. 

Văn phòng tuyển sinh: Phòng 203, nhà F, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Email:             cid@ftu.edu.vn 

Website:        http://cid.ftu.edu.vn 

Facebook:  fb.com/cid.ftu.edu.vn 

Hotline:  0888712656 

 

http://cid.ftu.edu.vn/
https://www.facebook.com/cid.ftu.edu.vn/

