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---------- HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (đợt II) 29/08/2018 ---------- 

1. Chương trình: 

       -  Cấp bằng: Cử nhân Kinh doanh  

-   Thời gian: 4 năm  

-   Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

          Nội dung chương trình:    

Năm 1: Tại Việt Nam 

TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên 

1 Tiếng An h cơ  bả n & ngữ pháp  

ĐHNT  

6 Kỹ năng phá t  âm t iế ng Anh 

 
ĐHNT 

2 Kỹ năng nghe  t iếng  Anh 7 Dự á n  

3 Kỹ năng nói  t iếng An h  8 Nhậ p môn Tà i  ch ính  

4 Kỹ năng đọc  t i ếng  Anh 9 
 

Nhậ p môn Luậ t  

5 Kỹ năng viế t  t iế ng Anh 10 Nhậ p môn Kinh tế  

Năm 2: Tại Việt Nam 

TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên 
 

11 Kinh tế  học  và  Quản lý  

ĐHNT  

15 Ngu yê n  lý  Mar ke t ing  

ĐHNT 
12 

Kế  toán Tài  ch ính t rong  Kinh 
doa nh  

16 Tà i  c hính doa nh nghiệp  

13 Kỹ năng viế t  bài  nghiên  cứu  17 Quả n t r ị  Ngu ồn nhân lực  

14 Các ngu yên tắc  Quản  lý   18 Quả n t r ị  Dự án giản đơn  

Năm 3: Tại Việt Nam 
TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên 

19 
Kế toán Quản t r ị  t r ong Kinh  
doanh  

ĐHNT  

23 Mar ke t ing  

ĐHNT 

20 Quản lý  và  phá t  t r iển  nhân lực  24 Quả n t r ị  dự  á n  

21 Kỹ năng  nghiên cứu  25 
Quả n lý  hệ  thống qu y t r ình 
và  vận hành kinh doanh  

22 Tư du y chiến  lược  26 
Tuần t hực  hành:  đ ịnh hướng 
nghề  nghiệp  

Năm 4: Tại Việt Nam (hoặc Anh Quốc) 
 TT Môn học Giảng viên TT Môn học Giảng viên 

Giảng viên 27 Chiến  lược & Sáng tạo  

ĐHNT  

30 Tà i  c hính doa nh nghiệp  

ĐHNT 
28 Luậ n án Kinh doanh  31 

Tuần thực hành:  Định hướng 
tương l a i  

29 
Kỹ năng  áp dụng  lý  thuyế t  vào 
thực t i ễn  
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& 
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2. Điều kiện tuyển sinh: 

-     Tốt nghiệp THPT; 

-  Tham gia bài kiểm tra tiếng Anh phân lớp;  
 

- CÁC ƯU ĐÃI: 

      + Miễn thi tiếng Anh nếu có IELTS 5,0 hoặc TOEFL (tương đương); 

            + Vào thẳng năm hai nếu có IELTS 5,5 trở lên hoặc TOEFL (tương đương). 

3.Học phí dự kiến:  

- Tại ĐH Ngoại thương:  

 Năm thứ nhất: 49.175.000đ/năm (*) 

 Năm thứ hai: 52.150.000đ/năm 

 Năm thứ ba: 55.125.000đ/năm 

 Năm thứ tư (áp dụng học toàn phần tại ĐH Ngoại Thương):  

(+) 169.150.000VNĐ/năm (mức học phí dành cho sinh viên học từ năm thứ nhất)  

(+) 172.125.000VNĐ/năm (mức học phí dành cho sinh viên vào thẳng năm thứ hai) 

(*)Lưu ý: Học phí nộp theo mỗi học kỳ, căn cứ tỷ giá Ngân hàng Vietcombank trước mỗi năm học. 

     -   Tại ĐH Bedfordshire (áp dụng sinh viên chuyển tiếp sang ĐH Bedfordshire):  

 (Mức học phí năm 2017) 10.900£/năm (mức học phí dành cho sinh viên học từ năm thứ nhất)  

 (Mức học phí năm 2017) 11.000£/năm (mức học phí dành cho sinh viên vào thẳng năm thứ hai)  

4. Hồ sơ tuyển sinh: 

- Đơn đăng ký (tải về trên Website http://kdtqt.ftu.edu.vn/download/mau-van-ban); 

- 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); 

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

-  Lệ phí đầu vào: 

 Phí hồ sơ: 1.000.000VNĐ 

 Phí kiểm tra tiếng Anh chia lớp theo trình độ: 1.500.000VNĐ 

5. Thời gian đăng ký và học tập: 

      -     Hạn đăng ký (đợt II) : 29/08/2018 

      -  Thời gian kiểm tra tiếng Anh (đợt II): 31/08/2018 

      -     Thời gian khai giảng: tháng 09/2018 

      -     Lớp bổ sung trình độ Anh ngữ: (Tổ chức theo nguyện vọng của người học) 
           

6. Địa điểm đăng ký:       
Khoa Đào tạo Quốc tế (phòng 1008, Tầng 10, Nhà A) / VP Tư vấn Tuyển sinh (Tầng 1 tòa nhà 7 tầng) 

Trường Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
 

ĐT: 84-243-259 5158 (số máy lẻ: 244, 249) / 84-243-775 7371 
Email: kdtqt@ftu.edu.vn  / Website: http://kdtqt.ftu.edu.vn 

Facebook: Khoa Đào tạo Quốc tế - FTU (@khoadaotaoquocte.ftu) 
 

Hotline:    Cô Vân 
Cô Dung 
Cô Hường 
Cô Trang 
Cô Lan 

0969.786.597 
0934.690.661 
0165.532.5431 
0888.812.128 
090.480.8936 

vanta@ftu.edu.vn 
dungdnl@ftu.edu.vn  
huongngftu@gmail.com 
trangngo@ftu.edu.vn 
lanvp@ftu.edu.vn 
 

 

 


