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Ch$ t%ch H&i '(ng Qu)n tr% T*p 'oàn FPT

Ti"n s# Lê Tr!#ng Tùng
Ch$ t%ch H&i '(ng tr!+ng ,-i h.c FPT

$%I H&C FPT
“Chúng tôi mong ǿɐȐȁ các Ʀƛȁ Ⱥǋ ɈȲȠ thành CON yJÑ�X ɈȲɚȝƧ khi ɈȲȠ thành ǿȑɈ�
chuyên gia trong ǶǮȁǘ ɨɜƧ chuyên ngành. ,ȍ là CON yJÑ�X ƦǞƻɈ xúc Ʊȑȁǐل yêu cái 
Ʊǃȯل ƦǞƻɈ ƧǘǞƻȁ ƱƔɐ vȝǞ cái ƋƧل cái xƔɐل ƦǞƻɈ ɨɚȞɈ qua ǿșǞ Ɉǘɞ thách ƧəƊ ƧɐȑƧ ȺȐȁǐل�
ǶƜ�ȁǘɟȁǐ�C�y�yJÑ�X�ƱƋȁǐ�ɈǞȁ�cƕɯ�và giàu lòng nhân ái”.

QS Stars: Ki/m '%nh ,-i h.c FPT, ch0t l!1ng 5 sao v2 Ch0t l!1ng ,ào t-o, Vi3c làm, Trách nhi3m Xã h&i và C4 s5 v*t ch0t

ACBSP: Ngành Qu)n tr% Kinh doanh (,-i h.c FPT Hà N&i) chính th6c '-t ki/m '%nh toàn ph7n ACBSP

ASOCIO: ,-i h.c FPT giành gi)i ICT Education Award c$a T8 ch6c Công nghi3p ,i3n toán châu Á Thái Bình D!4ng (2018)

S' M(NH
Cung c0p n9ng l:c c-nh tranh toàn c7u cho 'ông ')o 
ng!+i h.c, góp ph7n m5 mang b+ cõi trí tu3 '0t n!;c.

TRI)T LÍ $ÀO T%O
Giáo d<c và 'ào t-o là t8 ch6c và qu)n tr% vi3c t: h.c 

c$a ng!+i h.c.
T*m nhìn iGSM: Tr5 thành m&t h3 th=ng giáo d<c 
Mega mang tính qu=c t", 'áp 6ng nhu c7u xã h&i và 

d:a trên các công ngh3 'ào t-o tiên ti"n nh0t.

iGSM
i G

S M

Industry Relevant Global

Smart Education Mega
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Campus !"i h#c FPT !à N$ng ho!t "#ng t$ 
n%m 2010, t&a l!c t!i Khu 'ô th( FPT - m#t 
"ô th( xanh trong lòng thành ph). T$ "*nh 
núi Ng+ Hành S,n nhìn xu)ng, tr-.ng nh- 
b/c tranh hài hòa gi0a nh0ng "-.ng nét 
thi1t k1 tr2 trung, hi3n "!i t!o nên m#t 
không gian n%ng "#ng và tràn "4y s/c s)ng.

Campus !"i h#c FPT Hà N%i ho!t "#ng t$ 
n%m 2006, t&a l!c t!i Khu Công ngh3 cao 
Hòa L!c. 'ây là n,i "em "1n không gian 
trong lành và yên t5nh cho quá trình h&c 
t6p. N,i "ây còn t6p trung nhi7u doanh 
nghi3p s8n xu9t ph4n m7m, trung tâm 

nghiên c/u và tri:n khai công ngh3...

Campus !"i h#c FPT Quy Nh&n ho!t "#ng 
t$ n%m 2021. Công trình n;m trong d< án 
Nghiên c/u - Th-,ng m!i hóa - 'ào t!o v7 
Trí tu3 Nhân t!o quy mô l=n c>a T6p "oàn 
FPT. T? h@p công trình t&a l!c g4n trung 
tâm thành ph) Quy Nh,n bên b. bi:n xanh 

mát, "em l!i c8m h/ng h&c t6p.

Campus !"i h#c FPT C'n Th& ho!t "#ng t$ 
n%m 2017, "áp /ng yêu c4u phát tri:n 
nguAn nhân l<c kB thu6t – công ngh3 hi3n 
"!i c>a vùng kinh t1 tr&ng "i:m 'Ang b;ng 

sông CCu Long.

Campus !"i h#c FPT TP.HCM ho!t "#ng t$ 
n%m 2008. 'ây là n,i t6p trung các công ty 
công ngh3 cao nh- Intel (USA), Nidec 
(Japan),... và các trung tâm nghiên c/u khoa 
h&c, kB thu6t hi3n "!i. V=i l)i ki1n trúc 9n 
t-@ng,  Tr-.ng '!i h&c FPT TP. HCM "-@c 
"ánh giá là campus xanh "#c "áo b6c nh9t 

TP. HCM.
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KH!I NGÀNH

CÔNG NGH! THÔNG TIN
K! thu"t Ph#n m$m
An toàn Thông tin
Trí tu% Nhân t&o

Thi't k' M! thu"t s(

KH!I NGÀNH

QU"N TR# KINH DOANH
Kinh doanh Qu(c t'

Digital Marketing
Truy$n thông )a ph*+ng ti%n

Qu,n tr- D-ch v. Du l-ch & L/ hành
Qu,n tr- Khách s&n

2

KH!I NGÀNH
NGÔN NG$
Ngôn ng/ Anh
Ngôn ng/ Nh"t

Ngôn ng/ Hàn (d0 ki'n)

3

V!i l"i th# thành viên c$t lõi c%a T&p 'oàn FPT, các ngành 'ào t(o c%a )(i h*c FPT 
d+a vào n,n t-ng công ngh. thông tin, phát tri/n kinh t# s$, h0i nh&p toàn c1u.

Tr23ng )(i h*c )ào t(o Qu-n tr4 
Kinh doanh hàng '1u Vi.t Nam

(Eduniversal x#p h(ng)

TOP 3
Tr23ng )(i h*c 'ào t(o Qu-n tr4 

Kinh doanh t$t nh5t th# gi!i
(Eduniversal x#p h(ng)

TOP 200
13 n6m li,n '(t gi-i th27ng Sao 
Khuê uy tín cho !8n v4 "ào t(o 
CNTT h. Chính quy xu5t s9c

SAO KHUÊ
Tr23ng )(i h*c Đào t(o 
Công ngh. Thông tin 
xu5t s9c t(i Châu Á

ASOCIO Award 2018
N6m 2018, )(i h*c FPT là thành viên 
liên k#t c%a “M(ng l2!i các tr23ng 
)(i h*c )ông Nam Á” AUN – QA

AUN-QA
"Gi-i th27ng th28ng hi.u xu5t s9c 

th# gi!i 2018" t(i h(ng m:c 
Best Brands in Education Tertiary

BEST BRANDS

Nhi,u gi-i th27ng t(i Cu0c thi 
l&p trình qu$c t# lâu '3i và danh giá 
dành cho sinh viên các tr23ng m(nh 
nh5t v, CNTT (Eduniversal x#p h(ng)

ACM/ICPC
N6m 2017, )(i h*c FPT là 1 
trong 5 tr23ng )(i h*c c%a 
Vi.t Nam vinh d+ tr7 thành 

thành viên c%a CDIO

CDIO
TOP 4 tr23ng )(i h*c uy 
tín hàng !1u Vi.t Nam

UniRank
)(i h*c FPT là tr23ng )(i h*c Vi.t Nam 

!1u tiên !(t chu;n 3 Sao c%a 
T< ch=c Giáo d:c Qu$c t# QS 

(Quacquarelli Symonds) Anh Qu$c

QS STARS
Chính th=c công nh&n ch5t l2"ng 
1ào t(o ngành Qu-n tr4 kinh doanh 
)(i h*c FPT ()(i h*c FPT Hà N0i) 1&t 

tiêu chu;n qu$c t# ACBSP

ACBSP
)(t ki/m '4nh ch5t l2"ng,

)(i h*c FPT '2"c t+ ch% trong 
m7 ngành và liên k#t 'ào t(o

Ch!t l"#ng giáo d$c Qu%c gia
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B!n s"c
9v1�+�$�'p1�7�&9v1�+�$�'p1�7�&

Ch!"ng trình h#c $%i h#c FPT không ch& mang màu s'c qu(c t) mà còn *+m *à v,n hóa dân t-c. Tr. thành 
công dân toàn c/u, sinh viên $%i h#c FPT ghi d0u Vi1t Nam trên b2n *3 th) gi4i. Nh5ng nét v,n hóa dân t-c 

trong ch!"ng trình *ào t%o là m-t trong nh5ng *i6m thu hút sinh viên qu(c t) *)n v4i $%i h#c FPT.

Vovinam - Vi!t Võ "#o

Nh#c c$ Dân t%c
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"ánh giá là campus xanh "#c "áo b6c nh9t 

TP. HCM.

03 

B!n s"c
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Ch!"ng trình h#c $%i h#c FPT không ch& mang màu s'c qu(c t) mà còn *+m *à v,n hóa dân t-c. Tr. thành 
công dân toàn c/u, sinh viên $%i h#c FPT ghi d0u Vi1t Nam trên b2n *3 th) gi4i. Nh5ng nét v,n hóa dân t-c 

trong ch!"ng trình *ào t%o là m-t trong nh5ng *i6m thu hút sinh viên qu(c t) *)n v4i $%i h#c FPT.

Vovinam - Vi!t Võ "#o

Nh#c c$ Dân t%c

Thông qua ho!t "#ng tr$i nghi%m, tr&'ng 
(!i h)c FPT trang b* n+ng l,c lãnh "!o, sáng t!o, 
kh-i nghi%p, tinh th.n c#ng "/ng... cho sinh viên.

HO!T "#NG

PHÁT TRI$N
CÁ NHÂN

TOÀN DI%N

Phát tri&n 'am mê cùng
ho(t ')ng Câu l(c b)

Các workshop và talkshow
'a d(ng l*nh v+c

V+n hóa tôn tr)ng s, khác bi%t t!o nên m#t 
môi tr&'ng h)c t0p c-i m- và "#ng l,c phát 
tri1n cho m2i cá nhân.

Tôn tr,ng s+ khác bi-t

S, sáng t!o, m3i m4 mang "5n nhi6u giá tr* - 
các ho!t "#ng tr$i nghi%m c7a sinh viên.

Tr.i nghi-m
v/n hóa vùng mi0n

Rèn luy-n t1p trung

Innovation Space - m#t không gian "&8c xây 
d,ng t!i (!i h)c FPT giúp sinh viên phát huy 
ti6m n+ng sáng t!o và kh-i nghi%p. Tham gia   
Innovation Space và cu#c thi FPT Hackathon, 
ACM/ICPC, FPT Edu Research Festival, sinh 
viên trình bày gi$i pháp phát tri1n kinh t5, 
sáng ki5n công ngh%, qu$n tr* doanh 
nghi%p, th&9ng thuy5t tr,c ti5p v3i 
các doanh nhân và nhà ".u t& v6 
mô hình kinh doanh, nhu c.u 
v:n và kh$ n+ng phát tri1n 
trong t&9ng lai c7a s$n 
ph;m... hi%n th,c 
hóa gi<c m9 kh-i 
nghi%p.

Trau d2i n/ng l+c lãnh '(o, 
sáng t(o và kh3i nghi-p

Sinh viên "&8c khám phá v+n hóa vùng mi6n 
thông qua ch&9ng trình 48 gi' chuy1n "#ng, 7 
ngày tr$i nghi%m. M2i chuy5n "i là thách th=c 
sinh t/n, sân ch9i tr$i nghi%m thú v* "1 sinh viên 
t, ch7, tr&-ng thành và phát tri1n toàn di%n.

Sinh viên (!i h)c FPT b>t ".u tháng Rèn luy%n 
t0p trung ngay sau khi b&3c vào tr&'ng. Sinh 
viên "&8c rèn luy%n k? lu0t, n6 n5p sinh ho!t, k@ 
n+ng s:ng trong môi tr&'ng t0p th1. NhAng 
thói quen m3i cho cu#c s:ng sinh viên sB "&8c 
thi5t l0p.

“Sinh viên !"i h#c FPT 
s$ h%u ki&n th'c, k( n)ng *+ 
tr$ thành nh%ng nhân t, -u tú, 
lãnh *"o tiên phong và khai 
phá thành công ti.m n)ng 

kh$i nghi/p.”
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V3i h9n 20 CLB ho!t "#ng t!i (!i h)c FPT, sinh 
viên thCa s=c phát tri1n "am mê. TD ca hát "5n 
nh$y múa, tD hi%n "!i "5n nh!c cE truy6n th:ng, 
tD dFn ch&9ng trình "5n các ho!t "#ng chuyên 
môn nh& Code, kinh doanh - kh-i nghi%p...
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CAMPUS
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https://dnuni.fpt.edu.vn
https://www.facebook.com/daihocfptdanang
(0236) 7300 999
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Các Ngành !ào T"o

Các Campus C#a !"i H$c FPT

Chân Dung Sinh Viên !"i H$c FPT

Môi Tr%&ng H$c T'p Qu(c T)

B*n S+c V,n Hóa Dân T-c

Ho"t !-ng Phát Tri.n Cá Nhân Toàn Di/n

Local Exchange

!áp 0ng Yêu C1u Doanh Nghi/p 
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Góc Review
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Thi)t K) M5 Thu't S(

Kinh Doanh Qu(c T)

Digital Marketing
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Qu*n Tr7 D7ch V8 Du L7ch & L9 Hành

Qu*n Tr7 Khách S"n

Ngôn Ng9 Anh

Ngôn Ng9 Nh't
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SINH VIÊN !"I H#C FPT
Chân un

V!ng ki"n th#c chuyên ngành
Thông th$o 2 ngo!i ng" 

(Ti#ng Anh + Ti#ng Nh$t/ Ti#ng Trung).

Có k% n&ng m'm c(n thi"t, %áp &ng 
nhu c'u tuy(n d)ng trong b*i c+nh 

h,i nh$p qu*c t# và nhu c'u nhân l-c 
c.a cu)c Cách m$ng Công nghi*p 4.0.

Có kinh nghi*m t+ 4-8 tháng 
tr/0c khi t*t nghi1p.

Thích nghi t,t v0i môi tr/2ng h3c t$p 
và tr+i nghi1m t!i n/0c ngoài,

 s-n sàng cho công vi*c toàn c(u.

05
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Thích nghi t!t 
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MÔI TR!"NG H#C T$P QU%C T&
Tr' thành công dân toàn c(u Tr)i nghi*m môi tr+,ng qu-c t.

 Ti!ng Anh "#$c s% d&ng trong su't quá trình h(c t)p, làm 
vi*c và "+i s'ng. , -.i h(c FPT, sinh viên "#$c "ào t.o "/ ".t 
trình "0 ti!ng Anh t'i thi/u 6.0 IELTS ho1c t#2ng "#2ng tr#3c 
khi b#3c vào các h(c k4 chuyên ngành v3i giáo trình qu'c t!.

Sinh viên h(c ch#2ng trình Ti!ng Anh n5n t6ng t.i Little UK - 
không gian Anh qu'c thu nh7 t.i -.i h(c FPT. Trong su't các 
n8m h(c, th9c hi*n khóa lu)n và thi c% t.i tr#+ng, sinh viên s% 
d&ng hoàn toàn Ti!ng Anh. 

Sau khi h(c xong 5 c:p "0 ti!ng Anh t.i -.i h(c FPT, sinh viên 
tham gia h(c k4 Ti!ng Anh t.i n#3c ngoài "/ “c( xát”, th:u 
hi/u môi tr#+ng qu'c t!. Sinh viên phát tri/n n8ng l9c h0i 
nh)p thông qua H(c k4  chuyên ngành t.i các tr#+ng -.i h(c 
; n#3c ngoài. -ây là ho.t "0ng k!t n'i c<a -.i h(c FPT v3i các 
"'i tác giáo d&c danh ti!ng trên th! gi3i "ào t.o công dân 
toàn c=u.

Song song Ti!ng Anh, sinh viên "#$c trang b> ngo.i ng? th@ 2 
là Ti!ng Trung/ Ti!ng Nh)t.

Hòa nh/p cùng sinh viên qu-c t.
T.i campus -.i h(c FPT, sinh viên "#$c h(c t)p và giao l#u v3i nh?ng gi6ng 
viên, sinh viên qu'c t!. -.i h(c FPT t.o ra m0t môi tr#+ng qu'c t! n8ng "0ng, 
"em l.i nh?ng tr6i nghi*m "a v8n hóa ngay t.i campus.

H0c k1 n+2c ngoài
-.i h(c FPT liên k!t v3i 180 "'i tác gAm tr#+ng ".i h(c uy tín ; 40 qu'c 
gia và vùng lãnh thB trên th! gi3i. Sinh viên -.i h(c FPT có tC 1-2 h(c k4 
h(c t)p t.i n#3c ngoài cùng nhi5u ch#2ng trình tr6i nghi*m qu'c t!. 
Ngay tC n8m nh:t, sinh viên viên tham gia h(c k4 Ti!ng Anh t.i các "'i 
tác giáo d&c trên th! gi3i c<a -.i h(c FPT. Sinh viên có tr6i nghi*m 
ít nh:t 1 h(c k4 t.i các tr#+ng -.i h(c nBi ti!ng ; Singapore,  MD, 
Australia, -@c, -ài Loan, Hàn Qu'c, Nh)t B6n... thông qua H(c 
k4 chuyên ngành, ch#2ng trình trao "Bi sinh viên qu'c t!.

Th3c t/p, làm vi*c toàn c(u
V3i m.ng l#3i công ty thành viên, các khách hàng,
"'i tác là nh?ng t)p "oàn "a qu'c gia, sinh viên 
-.i h(c FPT có c2 h0i th9c t)p toàn c=u t.i 
Hitachi, Panasonic, Microsoft… 10% sinh viên 
t't nghi*p -.i h(c FPT "ang làm vi*c t.i 
Anh, Úc, MD, Nh)t, Pháp...

Ch#2ng trình "#$c xây d9ng theo chuEn h(c thu)t qu'c t!: ACM, ACBSP, CDIO và "#$c ki/m ">nh qu'c gia, qu'c t!. 
Giáo trình t.i -.i h(c FPT là giáo trình toàn c=u.
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t6p. N,i "ây còn t6p trung nhi7u doanh 
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Trí tu3 Nhân t!o quy mô l=n c>a T6p "oàn 
FPT. T? h@p công trình t&a l!c g4n trung 
tâm thành ph) Quy Nh,n bên b. bi:n xanh 

mát, "em l!i c8m h/ng h&c t6p.

Campus !"i h#c FPT C'n Th& ho!t "#ng t$ 
n%m 2017, "áp /ng yêu c4u phát tri:n 
nguAn nhân l<c kB thu6t – công ngh3 hi3n 
"!i c>a vùng kinh t1 tr&ng "i:m 'Ang b;ng 

sông CCu Long.

Campus !"i h#c FPT TP.HCM ho!t "#ng t$ 
n%m 2008. 'ây là n,i t6p trung các công ty 
công ngh3 cao nh- Intel (USA), Nidec 
(Japan),... và các trung tâm nghiên c/u khoa 
h&c, kB thu6t hi3n "!i. V=i l)i ki1n trúc 9n 
t-@ng,  Tr-.ng '!i h&c FPT TP. HCM "-@c 
"ánh giá là campus xanh "#c "áo b6c nh9t 

TP. HCM.
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B!n s"c
9v1�+�$�'p1�7�&9v1�+�$�'p1�7�&

Ch!"ng trình h#c $%i h#c FPT không ch& mang màu s'c qu(c t) mà còn *+m *à v,n hóa dân t-c. Tr. thành 
công dân toàn c/u, sinh viên $%i h#c FPT ghi d0u Vi1t Nam trên b2n *3 th) gi4i. Nh5ng nét v,n hóa dân t-c 

trong ch!"ng trình *ào t%o là m-t trong nh5ng *i6m thu hút sinh viên qu(c t) *)n v4i $%i h#c FPT.

Vovinam - Vi!t Võ "#o

Nh#c c$ Dân t%c

Thông qua ho!t "#ng tr$i nghi%m, tr&'ng 
(!i h)c FPT trang b* n+ng l,c lãnh "!o, sáng t!o, 
kh-i nghi%p, tinh th.n c#ng "/ng... cho sinh viên.

HO!T "#NG

PHÁT TRI$N
CÁ NHÂN

TOÀN DI%N

Phát tri&n 'am mê cùng
ho(t ')ng Câu l(c b)

Các workshop và talkshow
'a d(ng l*nh v+c

V+n hóa tôn tr)ng s, khác bi%t t!o nên m#t 
môi tr&'ng h)c t0p c-i m- và "#ng l,c phát 
tri1n cho m2i cá nhân.

Tôn tr,ng s+ khác bi-t

S, sáng t!o, m3i m4 mang "5n nhi6u giá tr* - 
các ho!t "#ng tr$i nghi%m c7a sinh viên.

Tr.i nghi-m
v/n hóa vùng mi0n

Rèn luy-n t1p trung

Innovation Space - m#t không gian "&8c xây 
d,ng t!i (!i h)c FPT giúp sinh viên phát huy 
ti6m n+ng sáng t!o và kh-i nghi%p. Tham gia   
Innovation Space và cu#c thi FPT Hackathon, 
ACM/ICPC, FPT Edu Research Festival, sinh 
viên trình bày gi$i pháp phát tri1n kinh t5, 
sáng ki5n công ngh%, qu$n tr* doanh 
nghi%p, th&9ng thuy5t tr,c ti5p v3i 
các doanh nhân và nhà ".u t& v6 
mô hình kinh doanh, nhu c.u 
v:n và kh$ n+ng phát tri1n 
trong t&9ng lai c7a s$n 
ph;m... hi%n th,c 
hóa gi<c m9 kh-i 
nghi%p.

Trau d2i n/ng l+c lãnh '(o, 
sáng t(o và kh3i nghi-p

Sinh viên "&8c khám phá v+n hóa vùng mi6n 
thông qua ch&9ng trình 48 gi' chuy1n "#ng, 7 
ngày tr$i nghi%m. M2i chuy5n "i là thách th=c 
sinh t/n, sân ch9i tr$i nghi%m thú v* "1 sinh viên 
t, ch7, tr&-ng thành và phát tri1n toàn di%n.

Sinh viên (!i h)c FPT b>t ".u tháng Rèn luy%n 
t0p trung ngay sau khi b&3c vào tr&'ng. Sinh 
viên "&8c rèn luy%n k? lu0t, n6 n5p sinh ho!t, k@ 
n+ng s:ng trong môi tr&'ng t0p th1. NhAng 
thói quen m3i cho cu#c s:ng sinh viên sB "&8c 
thi5t l0p.

“Sinh viên !"i h#c FPT 
s$ h%u ki&n th'c, k( n)ng *+ 
tr$ thành nh%ng nhân t, -u tú, 
lãnh *"o tiên phong và khai 
phá thành công ti.m n)ng 

kh$i nghi/p.”
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V3i h9n 20 CLB ho!t "#ng t!i (!i h)c FPT, sinh 
viên thCa s=c phát tri1n "am mê. TD ca hát "5n 
nh$y múa, tD hi%n "!i "5n nh!c cE truy6n th:ng, 
tD dFn ch&9ng trình "5n các ho!t "#ng chuyên 
môn nh& Code, kinh doanh - kh-i nghi%p...



ocaL
Exc ang

V3i 5 campus t(a l.c t.i 5 thành ph' l3n, 
sinh viên -.i h(c FPT có tr6i nghi*m ít nh:t 
1 h(c k4 t.i b:t k4 campus nào ngoài 

campus chính "ã "8ng kF ban "=u.

Campus !"i h#c FPT t"i !à N$ng

Campus !"i h#c FPT t"i C%n Th&

Campus !"i h#c FPT t"i TP. HCM

Campus !"i h#c FPT t"i Quy Nh&n

Campus !"i h#c FPT t"i Hà N'i
09 



05 

ampus !"i h#c FPT t"i Quy Nh&n

       
Sinh viên !"i h#c FPT $%&c $ào t"o theo ch%'ng trình $"t chu(n: 

ACM, ACBSP, CDIO (*) và $"t ki)m $*nh qu+c gia, qu+c t,. !"i h#c 
FPT s- d.ng giáo trình toàn c/u trong su+t quá trình gi0ng d"y/h#c 

t1p. Các nghiên c2u v3 xu h%4ng phát tri)n trên th, gi4i, kh0o sát yêu 
c/u doanh nghi5p n6i ti,ng nh% GE, Microsoft... $%&c tr%7ng !"i h#c 

FPT $%a vào m.c tiêu/ch%'ng trình $ào t"o.

Lãnh $"o %u tú c8a doanh nghi5p là di9n gi0 trong các h:i th0o, c+ v;n t"i 
các cu:c thi giúp trang b* ki,n th2c và k< n=ng chuyên ngành, xu th, ngh3 

nghi5p cho sinh viên.

Sau 5 h#c k> t"i tr%7ng, sinh viên !"i h#c FPT $8 ki,n th2c, k< n=ng n3n t0ng $) 
làm vi5c trong doanh nghi5p. 100% sinh viên tham gia h#c k> 6 - h#c k> On the Job 

Training (OJT), $%&c $ào t"o trong doanh nghi5p v4i $úng ngành ngh3 $ang theo 
h#c. Doanh nghi5p giao vi5c trên c' s? $ào t"o sinh viên. Sinh viên c# xát th@c t,, tích 

lAy kinh nghi5m tB các d@ án.

100% sinh viên !"i h#c FPT th@c hi5n Khóa lu1n t+t nghi5p - k> h#c giúp sinh viên v1n 
d.ng t6ng h&p t;t c0 các ki,n th2c, k< n=ng. !Cc bi5t, sinh viên rèn luy5n kh0 n=ng làm vi5c 

nhóm - m:t k< n=ng quan tr#ng trong quá trình làm vi5c. Khóa lu1n hoàn chDnh th) hi5n 
thành qu0 c8a tr%?ng nhóm, thành viên, k, ho"ch, phát huy tinh th/n c8a t1p th). Nhi3u 

doanh nghi5p $,n !"i h#c FPT tuy)n d.ng sinh viên th@c hi5n d@ án. Hoàn thành t+t m:t trong 
các d@ án t%'ng $%'ng v4i sinh viên $ã hoàn thành Khóa lu1n t+t nghi5p.

!"i h#c trong lòng doanh nghi$p
 

Ch%&ng trình 'ào t"o, giáo trình 'áp (ng toàn c)u

H*p tác 'ào t"o v+i doanh nghi$p

!ào t"o t"i doanh nghi$p - H#c k, On the Job Training

Khóa lu-n t.t nghi$p g/n v+i d0 án doanh nghi$p
ACM: Association for Computing Machinery
ACBSP: Accreditation Council for Business Schools and Programs
CDIO: Conceive Design Implement Operate

 !"i h#c FPT kh?i sinh tB khát v#ng $6i thay n3n 
giáo d.c Vi5t Nam tB  T1p $oàn FPT - T1p $oàn hàng $/u 
Vi5t Nam v3 Công ngh5 Thông tin, qu0ng cáo tr@c tuy,n 
và d*ch v. vi9n thông. Sinh ra trong lòng doanh nghi5p, 
!"i h#c FPT $ào t"o $*nh h%4ng doanh nghi5p, và s0n 
ph(m là nhEng gì xã h:i c/n, công nghi5p c/n.

 10
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$˓U�TR©C

GIAI !O"N C# B$N VÀ C# S% NGÀNHGIAI !O"N N&N T$NG

Tu!n l" #$nh h%&ng, Tháng rèn luy'n t(p trung, 
Ti)ng Anh n*n t+ng, H,c k- Ti)ng Anh t.i n%&c 
ngoài, Vovinam - Vi't Võ /.o là các h,c ph!n sinh 
viên /.i h,c FPT h,c ngay t0 n1m #!u tiên. Nh2ng 
h,c ph!n này trang b$ ph%3ng pháp h,c /.i h,c 
hi'u qu+: t4 h,c, làm vi'c nhóm, qu+n l5 th6i gian, 
t7i %u hóa n1ng l4c não b8, c+i thi'n k)t qu+ h,c 
t(p. K)t thúc giai #o.n 1, sinh viên #.t trình #8 
ti)ng Anh t7i thi9u t%3ng #%3ng IELTS 6.0, s:n sàng 
l;nh h8i ki)n th<c chuyên ngành b=ng giáo trình 
qu7c t) trong nh2ng n1m ti)p theo.

Sinh viên h,c các môn liên quan #)n ngành h,c 
#ang theo #u>i và môn h,c k? n1ng nh% giao ti)p, 
làm vi'c nhóm... Sinh viên kh7i ngành Công ngh' 
Thông tin h,c ngo.i ng2 th< 2 là Ti)ng Nh(t. Sinh 
viên kh7i ngành Kinh t) h,c Ti)ng Trung.

�ȁƌǿٜל��ɈǘƋȁǐ�٧מٛ ٛRșƧ�ǲɵ�٧ל��RșƧ�ǲɵٜנ�

CH!"NG TRÌNH #ÀO T$O

GIAI !O"N 1 GIAI !O"N 2

11 



GIAI !O"N !ÀO T"O TRONG DOANH NGHI#P GIAI !O"N CHUYÊN NGÀNH H$P VÀ 
KHÓA LU%N T&T NGHI#P

Sinh viên !"#c !ào t$o trong doanh nghi%p ngay 
t& h'c k( 6: On the Job Training (OJT). )ây là ho$t 
!*ng c+a )$i h'c FPT trong k,t n-i doanh nghi%p, 
các lãnh !$o "u tú, chuyên gia doanh nghi%p l.n 
nh" FPT Software, Bosch, MB... s/ tr0c ti,p !ào t$o 
sinh viên.

Ngay sau khi hoàn thành k( OJT, sinh viên có kinh 
nghi%m th0c ti1n b2 ích. Sinh viên ti,p t3c b4i 
d"5ng ki,n th6c, k7 n8ng Chuyên ngành t$i tr"9ng 
vào H'c k( 7 – H'c k( 8. 100% sinh viên )$i h'c FPT 
s/ tham gia K( 9: Khóa lu:n t-t nghi%p. K( h'c giúp 
sinh viên v:n d3ng t2ng h#p ki,n th6c, k7 n8ng 
trong g;n 4 n8m và rèn luy%n kh< n8ng làm vi%c 
nhóm - m*t k7 n8ng quan tr'ng trong quá trình làm 
vi%c t$i doanh nghi%p. S<n ph=m hoàn ch>nh th? 
hi%n thành qu< c+a các thành viên, @ t"Ang và k, 
ho$ch th0c thi. Tr<i qua 9 k( h'c, sinh viên )$i h'c 
FPT t0 tin chinh ph3c doanh nghi%p trong và ngoài 
n".c, ghi dBu Bn trên thC tr"9ng nhân l0c toàn c;u.

ٛRșƧ�ǲɵٜס�
ٛRșƧ�ǲɵ�٧ע��RșƧ�ǲɵٜפ�

!ǘɚȜȁǐ�ɈȲǨȁǘ�ƱƜȌ�ɈƛȌ�!ɞ�ȁǘƓȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À�Ƨȍ�ǲǘȐǞ�ǶɚȞȁǐכנל��٧כןל��ɈǠȁ�Ƨǘǩ�ٛɈɘɯ�ȁǐƜȁǘٜ�ƦƊȌ�ǐȒǿן��
ǐǞƊǞ�ƱȌƛȁף�ل�ǘșƧ�ǲɵ�ǘșƧ�Ƨǘɐɯƺȁ�ǿȏȁ�ɨƜל��ǘșƧ�ǲɵ��ȁ�ɈǘƵ�hȌƦ�ÀȲƊǞȁǞȁǐى�ÀȌƜȁ�Ʀȑ�ɈǘȟǞ�ǐǞƊȁ�ƱƜȌ�ɈƛȌ�

ǲǘȌƝȁǐן��٤מ��ȁƌǿل�ǿȔǞ�ȁƌǿ�ǐȒǿמ��ǘșƧ�ǲɵى

GIAI !O"N 3 GIAI !O"N 4
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“T!i "!i h#c FPT, sinh viên $%&c th'c hành nhi(u h)n nên 
có th* $i làm + các công ty ngay t, n-m hai mà không g.p 
nhi(u khó kh-n”. 

JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À
٧�RșƧ�Ʀȓȁǐۈככל�

“V/i n(n t0ng t, t1p $oàn công ngh2 hàng $3u Vi2t Nam, 
s' t% v4n c5a các công ty, t1p $oàn trong và ngoài n%/c, 
ch%)ng trình $ào t!o c5a "!i h#c FPT giúp các b!n sinh 
viên phát tri*n $3y $5 các k6 n-ng c3n thi7t $áp 8ng nhu 
c3u c5a xã h9i”.

LÊ TRUNG D!NG

TH.S NGÔ "#NG HÀ AN

 

ßȝǞ� Ⱥɜ�ǘȔ� ɈȲȞ�ƧəƊ�ȯǘƖȁ�ǿƽǿل�ƧƋƧ�ȱɐɯ� ɈȲǨȁǘ�
ǘȌƛɈ� Ʊȑȁǐ� ɈȐǞ� ɚɐ� ǘȍƊل� ƧȌȁ� ȁǐɚȟǞ� ƱɚȞƧ� ǐǞƝǞ�
ȯǘȍȁǐ�ǲǘțǞ�ȁǘɟȁǐ�Ƨȏȁǐ�ɨǞƼƧ�Ɉǘə�Ƨȏȁǐ�ȁǘƜǿ�
ƧǘƋȁل�ǐǞƝǿ�ɈǘǞƾɐ�ȺƊǞ�ȺȍɈل�ȁƓȁǐ�ƧƊȌ�ȁƌȁǐ�ȺɐƔɈ�
ɨƜ�ǘǞƼɐ�ȱɐƝ�Ƨȏȁǐ�ɨǞƼƧى�jǘǞ�ȯǘƖȁ�ǿƽǿ�ƱɚȞƧ�
ɛȁǐ�Ʈɗȁǐ�Ȳȑȁǐ�ɨƜ�ɈȲȠ�ɈǘƜȁǘٲ�ǘƛɈ�ȁǘƓȁٳ�ƧǘȌ�
Ⱥɜ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ƧəƊ�ƱȟǞ�ȺȐȁǐل�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�
jɸ�ɈǘɐƕɈ�§ǘƖȁ�ǿƽǿ�ɈȲȠ�ɈǘƜȁǘ�ȁǘƓȁ�ɈȐ�ƱɚȞƧ�
Ⱥƌȁ�Ʊȍȁ�ǘƜȁǐ�ƱƖɐ�ɈȲƺȁ�Ɉǘǧ�ɈȲɚȟȁǐ�ǶƊȌ�Ʊȑȁǐى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 V!i l"i th# là thành viên c$a T%p &oàn 
công ngh' FPT, sinh viên ()i h*c FPT 
&+"c ti#p c%n nhanh chóng v!i xu h+!ng 
phát tri,n th# gi!i. Ch+-ng trình &ào t)o 
ngành K. thu%t Ph/n m0m t)i ()i h*c 
FPT &+"c thi#t k# c1n c2 chu3n ACM, 
ABET, VINASA (*), các chu3n h*c thu%t - 
ngh0 nghi'p toàn c/u v!i s4 t+ v5n c$a 
các chuyên gia và doanh nghi'p danh 
ti#ng nh+ T%p &oàn FPT, T%p &oàn IBM... 
Ch+-ng trình &ào t)o chuyên ngành K. 
thu%t Ph/n m0m c$a ()i h*c FPT tích 
h"p ki#n th2c và k. n1ng, sinh viên 
nhanh chóng thích nghi v!i môi tr+6ng 
doanh nghi'p.

 (7i ng8 Gi9ng viên có kinh nghi'm và 
chuyên môn cao v!i trình &7 Ti#n s:, Th)c 
s:. Lãnh &)o +u tú c$a các doanh nghi'p 
ph/n m0m danh ti#ng là di;n gi9 trong 
các h7i th9o, c< v5n trong các cu7c thi t)i 
()i h*c FPT. 100% sinh viên tham gia H*c 
k= (ào t)o trong doanh nghi'p và th4c 
hi'n Khóa lu%n t<t nghi'p.

 Sinh viên ngành K. thu%t Ph/n m0m t)i 
()i h*c FPT thông th)o Ti#ng Anh và 
Ti#ng Nh%t, s>n sàng cho s4 nghi'p toàn 
c/u. Sinh viên &)t trình &7 Ti#ng Anh t<i 
thi,u t+-ng &+-ng IELTS 6.0 tr+!c khi 
b+!c vào H*c k= chuyên ngành, H*c k= 
&ào t)o trong doanh nghi'p.

 Sinh viên ()i h*c FPT &ã và &ang làm vi'c 
t)i M., (2c, Nh%t B9n, Singapore – nh?ng th@ 
tr+6ng Công ngh' Thông tin hàng &/u c$a 
th# gi!i.

 T<t nghi'p ngành K. thu%t Ph/n m0m, 
sinh viên trA thành Chuyên viên gi9i pháp 
ph/n m0m; Chuyên viên phân tích d? li'u; 
Chuyên viên ki,m thB ph/n m0m; Chuyên 
viên &9m b9o ch5t l+"ng ph/n m0m; 
Chuyên viên phân tích nghi'p vC s9n ph3m 
ph/n m0m; Chuyên viên phát tri,n 2ng 
dCng di &7ng.

 Sinh viên là nh?ng K. s+ l%p trình, K. s+ 
phát tri,n h' th<ng nhúng t+-ng lai t)i các 
doanh nghi'p ph/n m0m, doanh nghi'p 
2ng dCng Công ngh' Thông tin vào v%n 
hành.

K$ THU%T
PH&N M'M
K$ THU%T
PH&N M'M

Association for Computing Machinery كw!��ٜؿٛ
� 0Àك�Accreditation Board for Engineering and 
Technology
ßXy�²ك��RǞƼȯ�ǘȑǞ�§ǘƖȁ�ǿƽǿ�ßǞƼɈ�yƊǿ
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“!"i h#c FPT $ã cho mình nh%ng ki&n th'c n(n t)ng r*t 
qu+ giá, m,t môi tr-.ng h#c t/p tuy0t v.i, n1i mình có th2 
tho)i mái c"nh tranh trong h#c t/p. Vi0c h#c tài li0u và 
giáo trình 100% ti&ng Anh làm mình ph)i c3 h&t s'c $2 
phát tri2n kh) n4ng ngo"i ng%. !i(u này giúp mình r*t 
nhi(u trong vi0c $i du h#c và làm vi0c n-5c ngoài sau này”. 

٧�!ɜɐ�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À
٧�RȌɈ� ǶȌǐǐƵȲ�ÀȏǞ�ƱǞ�!ȌƮƵ�ƮƛȌ

JǞƋǿ�ƱȐƧ�Ƨȏȁǐ�ȁǐǘƼ�ٛ!À�ٜ�ɈƛǞ��!àȌȲǲȺ�!Ȍى�mɈƮلى�
yǘƕɈ� Ɲȁ

“Th& m"nh v( CNTT, môi tr-.ng h#c t/p n4ng $,ng, $ào 
t"o song ng% Anh - Nh/t... !"i h#c FPT $em l"i cho mình 
nhi(u tr)i nghi0m trong h#c t/p và cu,c s3ng. Vi0c ch#n 
$úng giúp mình $6nh hình $-7c tính cách, tri th'c và v6 trí 
công vi0c hi0n t"i”.

PH!M HUY HOÀNG

LÊ V"N QU# HOÀNG



 AN TOÀN 
THÔNG TIN
�ȁ�ɈȌƜȁ�Àǘȏȁǐ�ɈǞȁ�ǶƜ�ɨƔȁ�Ʊƽ�ƦɛƧ�ɈǘǞƻɈل�Ƨȍ�
ɰ� ȁǐǘǮƊ� ȺȐȁǐ� ƧȚȁ� ɨȝǞ� ƧƋƧ� ƧƋ� ȁǘƓȁل� Ɉȓ�
ƧǘɛƧ� ɈȲȌȁǐ� ɈǘȟǞ� ƱƛǞ� jɶ� ȁǐɐɯƺȁ� ȺȐى� �ȁ�
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Là thành viên t!p "oàn hàng "#u v$ công 
ngh%, sinh viên &'i h(c FPT c!p nh!t liên 
t)c nh*ng xu h+,ng công ngh% m,i nh-t, 
nâng cao n.ng l/c c'nh tranh trên th0 
tr+1ng nhân l/c toàn c#u.

 Ch+2ng trình "ào t'o ngành An toàn 
Thông tin t'i &'i h(c FPT "+3c thi4t k4 c.n 
c5 chu6n ACM, ABET, VINASA (*), các chu6n 
h(c thu!t - ngh$ nghi%p toàn c#u v,i s/ t+ 
v-n c7a các chuyên gia và doanh nghi%p 
danh ti4ng nh+ T!p "oàn FPT, T!p "oàn 
IBM... Sinh viên s8 d)ng giáo trình toàn c#u, 
c!p nh!t liên t)c xu h+,ng qu9c t4.

 &:i ng; gi<ng viên có kinh nghi%m và 
chuyên môn cao v,i trình ": Ti4n s=, Th'c s=. 
&0nh h+,ng “Industry Relevant”, sinh viên 
"+3c "ào t'o trong doanh nghi%p, h+,ng 
d>n b?i các chuyên gia hàng "#u. Lãnh "'o 
+u tú c7a các doanh nghi%p danh ti4ng là 
di@n gi< trong các h:i th<o, c9 v-n trong 
các cu:c thi v$ An toàn Thông tin t'i &'i 
h(c FPT. 100% sinh viên tham gia H(c kA 
&ào t'o trong doanh nghi%p và th/c hi%n 
Khóa lu!n t9t nghi%p. Ch+2ng trình "ào t'o 
ngành An toàn Thông tin c7a &'i h(c FPT 
tích h3p ki4n th5c và kB n.ng, sinh viên 
nhanh chóng thích nghi v,i môi tr+1ng 
doanh nghi%p.

 Sinh viên "'t trình ": ti4ng Anh t9i thiCu 
t+2ng "+2ng IELTS 6.0 tr+,c khi b+,c vào 
các h(c kA chuyên ngành v,i 3 "0nh h+,ng: 
B<o m!t thông tin - &<m b<o thông tin/ D* 
li%u doanh nghi%p "+3c an toàn (Informa-
tion Security), An ninh m'ng - &<m b<o 
thông tin/ D* li%u doanh nghi%p trên không 
gian m'ng "+3c an toàn (Cyber Security) và 
An toàn thông tin - &+a ra các chính sách 
b<o m!t, các gi<i pháp v!n hành/ phòng 
ngDa t-n công m'ng theo nhu c#u c7a 
doanh nghi%p (Information Assurance).

 Sinh viên ngành An toàn Thông tin có 
n.ng l/c qu<n tr0 thông tin trong th1i "'i 
4.0, thông th'o ki4n th5c ngành ngh$, kB 
n.ng làm vi%c chuyên nghi%p.

 Sau khi t9t nghi%p, sinh viên làm vi%c t'i 
các Trung tâm 5ng phó s/ c9 thông tin; 
Trung tâm b<o m!t an toàn thông tin; Các 
doanh nghi%p/ c2 quan có s8 d)ng H% 
th9ng thông tin v,i các công vi%c chính nh+ 
B<o m!t h% th9ng thông tin; Pháp ch5ng kB 
thu!t s9 và 5ng phó s/ c9; Qu<n tr0 an toàn 
thông tin.

 Các v0 trí c8 nhân ngành An toàn Thông 
tin "<m nhi%m là Chuyên viên v!n hành h% 
th9ng thông tin; Chuyên viên qu<n tr0 b<o 
m!t máy ch7 và m'ng; Chuyên viên b<o 
m!t c2 s? d* li%u; Chuyên viên phân tích, t+ 
v-n, thi4t k4 h% th9ng thông tin "<m b<o an 
toàn; Chuyên viên kiCm tra, "ánh giá an 
toàn thông tin cho m'ng và h% th9ng; 
Chuyên gia rà soát lE hFng, "iCm y4u và x8 
lG s/ c9 an toàn thông tin; Chuyên gia l!p 
trình và phát triCn 5ng d)ng "<m b<o an 
toàn thông tin; Chuyên gia phân tích mã 
":c và 5ng c5u kh6n c-p s/ c9 máy tính và 
Chuyên gia chính sách b<o m!t thông tin.

(*) ACM: Association for Computing Machinery
ABET: Accreditation Board for Engineering and 
Technology
VINASA:�RǞƼȯ�ǘȑǞ�§ǘƖȁ�ǿƽǿ�ßǞƼɈ�yƊǿ
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“Ki!n th"c ngành An toàn Thông tin r#t r$ng, nh%ng &i'u 
nhà tr()ng d*y là ki!n th"c n'n t+ng giúp các b*n sinh 
viên hi,u v' ngành và xác &-nh h(.ng &i cho mình. L/a 
ch0n &úng chuyên môn mình yêu thích, mu1n phát tri,n, 
s2 giúp các b*n trau d3i k4 n5ng c6a mình. 7i'u này r#t 
c8n thi!t cho ngành An toàn Thông tin”.

٧�!ɜɐ�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À
٧�!ǘɐɯƺȁ�ɨǞƺȁ�©ɐƝȁ� ɈȲǧ�Rƛ� ɈƖȁǐ�Òȁǐ�Ʈɗȁǐ�ɨƜ�
!²(m�ȁǐƓȁ�ǘƜȁǐ�R(� Ɗȁǲ

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Khóa On the Job Training (th/c t9p trong môi tr()ng làm 
vi:c) là giai &o*n quan tr0ng trong ch(;ng trình h0c t9p 
c6a sinh viên 7*i h0c FPT. Trong quá trình &i th/c t9p t*i 
doanh nghi:p, mình &(<c th= thách v.i các d/ án công 
vi:c th/c t!, "ng d>ng các ki!n th"c chuyên môn và k? 
n5ng &ã h0c @ tr()ng. 7ó là kho+ng th)i gian quA giá tích 
lBy kinh nghi:m và k? n5ng làm vi:c cho t(;ng lai”.

TÔ THÀNH TUY!N

TÔ THÀNH "#T
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #!$c xây d%ng theo 
chu&n h'c thu(t qu)c t*: ACM, ACBSP, 
CDIO và #ã #!$c ki+m #,nh qu)c gia, 
qu)c t*. -.i h'c FPT s/ d0ng giáo trình 
toàn c1u, c(p nh(t xu h!2ng qu)c t*.

 Sinh viên #.t trình #3 ti*ng Anh t)i 
thi+u t!"ng #!"ng IELTS 6.0 tr!2c khi 
b!2c vào các H'c k4 chuyên ngành, H'c 
k4 #ào t.o trong doanh nghi5p. 100% 
sinh viên #!$c #ào t.o Ti*ng Nh(t song 
song v2i Ti*ng Anh.

 -3i ng6 Gi7ng viên có kinh nghi5m và 
chuyên môn cao v2i trình #3 Ti*n s8, Th.c 
s8. -,nh h!2ng “Industry Relevant”, sinh 
viên #!$c #ào t.o trong doanh nghi5p, 
h!2ng d9n b:i các chuyên gia hàng #1u. 
Lãnh #.o !u tú c;a các doanh nghi5p 
trong l8nh v%c Trí tu5 Nhân t.o là di<n gi7 
trong các h3i th7o, c) v=n trong các cu3c 
thi t.i -.i h'c FPT. 100% sinh viên tham 
gia H'c k4 #ào t.o trong doanh nghi5p và 
th%c hi5n Khóa lu(n t)t nghi5p.

 Trong b)i c7nh Cách m.ng Công nghi5p 
4.0 phát tri+n không ng>ng, Trí tu5 Nhân 
t.o là l8nh v%c quan tr'ng. Sinh viên ngành 
Trí tu5 Nhân t.o là nhân t) !u tú #!$c các 
nhà tuy+n d0ng s?n #ón v2i m@c l!"ng lA 
t!:ng.

 C/ nhân ngành Trí tu5 Nhân t.o làm vi5c 
t.i Trung tâm phát tri+n Trí tu5 Nhân t.o; 
Trung tâm #iBu tra, kh7o sát, phân tích/ x/ 
lA dC li5u l2n c;a các T(p #oàn công ngh5, 
Ngân hàng; Vi5n nghiên c@u vB Trí tu5 nhân 
t.o; Công ty v2i các v, trí công vi5c Chuyên 
viên phát tri+n @ng d0ng AI; Chuyên gia dC 
li5u; Chuyên gia x/ lA hình 7nh; Chuyên viên 
qu7n tr, dC li5u l2n; Chuyên viên phân tích 
h5 th)ng; KD s! phát tri+n h5 th)ng t% #3ng 
hóa, Robot.

 Sinh viên kh:i nghi5p trong l8nh v%c cung 
c=p, phát tri+n các ch!"ng trình/ gi7i pháp 
phân tích dC li5u và @ng d0ng Trí tu5 Nhân 
t.o trong cu3c s)ng.

TRÍ TU#
NHÂN T"O

TRÍ TU#
NHÂN T"O
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #!$c xây d%ng theo 
chu&n h'c thu(t qu)c t*: ACM, ACBSP, 
CDIO và #ã #!$c ki+m #,nh qu)c gia, 
qu)c t*. -.i h'c FPT s/ d0ng giáo trình 
toàn c1u, c(p nh(t xu h!2ng qu)c t*.

 Sinh viên #.t trình #3 ti*ng Anh t)i 
thi+u t!"ng #!"ng IELTS 6.0 tr!2c khi 
b!2c vào các H'c k4 chuyên ngành, H'c 
k4 #ào t.o trong doanh nghi5p. 100% 
sinh viên #!$c #ào t.o Ti*ng Nh(t song 
song v2i Ti*ng Anh.

 -3i ng6 Gi7ng viên có kinh nghi5m và 
chuyên môn cao v2i trình #3 Ti*n s8, Th.c 
s8. -,nh h!2ng “Industry Relevant”, sinh 
viên #!$c #ào t.o trong doanh nghi5p, 
h!2ng d9n b:i các chuyên gia hàng #1u. 
Lãnh #.o !u tú c;a các doanh nghi5p 
trong l8nh v%c Trí tu5 Nhân t.o là di<n gi7 
trong các h3i th7o, c) v=n trong các cu3c 
thi t.i -.i h'c FPT. 100% sinh viên tham 
gia H'c k4 #ào t.o trong doanh nghi5p và 
th%c hi5n Khóa lu(n t)t nghi5p.

 Trong b)i c7nh Cách m.ng Công nghi5p 
4.0 phát tri+n không ng>ng, Trí tu5 Nhân 
t.o là l8nh v%c quan tr'ng. Sinh viên ngành 
Trí tu5 Nhân t.o là nhân t) !u tú #!$c các 
nhà tuy+n d0ng s?n #ón v2i m@c l!"ng lA 
t!:ng.

 C/ nhân ngành Trí tu5 Nhân t.o làm vi5c 
t.i Trung tâm phát tri+n Trí tu5 Nhân t.o; 
Trung tâm #iBu tra, kh7o sát, phân tích/ x/ 
lA dC li5u l2n c;a các T(p #oàn công ngh5, 
Ngân hàng; Vi5n nghiên c@u vB Trí tu5 nhân 
t.o; Công ty v2i các v, trí công vi5c Chuyên 
viên phát tri+n @ng d0ng AI; Chuyên gia dC 
li5u; Chuyên gia x/ lA hình 7nh; Chuyên viên 
qu7n tr, dC li5u l2n; Chuyên viên phân tích 
h5 th)ng; KD s! phát tri+n h5 th)ng t% #3ng 
hóa, Robot.

 Sinh viên kh:i nghi5p trong l8nh v%c cung 
c=p, phát tri+n các ch!"ng trình/ gi7i pháp 
phân tích dC li5u và @ng d0ng Trí tu5 Nhân 
t.o trong cu3c s)ng.

TRÍ TU#
NHÂN T"O

TRÍ TU#
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“T!i "!i h#c FPT, sinh viên $%&c th'c hành nhi(u h)n nên 
có th* $i làm + các công ty ngay t, n-m hai mà không g.p 
nhi(u khó kh-n”. 

JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À
٧�RșƧ�Ʀȓȁǐۈככל�

“V/i n(n t0ng t, t1p $oàn công ngh2 hàng $3u Vi2t Nam, 
s' t% v4n c5a các công ty, t1p $oàn trong và ngoài n%/c, 
ch%)ng trình $ào t!o c5a "!i h#c FPT giúp các b!n sinh 
viên phát tri*n $3y $5 các k6 n-ng c3n thi7t $áp 8ng nhu 
c3u c5a xã h9i”.

LÊ TRUNG D!NG

TH.S NGÔ "#NG HÀ AN
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 V!i l"i th# là thành viên c$a T%p &oàn 
công ngh' FPT, sinh viên ()i h*c FPT 
&+"c ti#p c%n nhanh chóng v!i xu h+!ng 
phát tri,n th# gi!i. Ch+-ng trình &ào t)o 
ngành K. thu%t Ph/n m0m t)i ()i h*c 
FPT &+"c thi#t k# c1n c2 chu3n ACM, 
ABET, VINASA (*), các chu3n h*c thu%t - 
ngh0 nghi'p toàn c/u v!i s4 t+ v5n c$a 
các chuyên gia và doanh nghi'p danh 
ti#ng nh+ T%p &oàn FPT, T%p &oàn IBM... 
Ch+-ng trình &ào t)o chuyên ngành K. 
thu%t Ph/n m0m c$a ()i h*c FPT tích 
h"p ki#n th2c và k. n1ng, sinh viên 
nhanh chóng thích nghi v!i môi tr+6ng 
doanh nghi'p.

 (7i ng8 Gi9ng viên có kinh nghi'm và 
chuyên môn cao v!i trình &7 Ti#n s:, Th)c 
s:. Lãnh &)o +u tú c$a các doanh nghi'p 
ph/n m0m danh ti#ng là di;n gi9 trong 
các h7i th9o, c< v5n trong các cu7c thi t)i 
()i h*c FPT. 100% sinh viên tham gia H*c 
k= (ào t)o trong doanh nghi'p và th4c 
hi'n Khóa lu%n t<t nghi'p.

 Sinh viên ngành K. thu%t Ph/n m0m t)i 
()i h*c FPT thông th)o Ti#ng Anh và 
Ti#ng Nh%t, s>n sàng cho s4 nghi'p toàn 
c/u. Sinh viên &)t trình &7 Ti#ng Anh t<i 
thi,u t+-ng &+-ng IELTS 6.0 tr+!c khi 
b+!c vào H*c k= chuyên ngành, H*c k= 
&ào t)o trong doanh nghi'p.

 Sinh viên ()i h*c FPT &ã và &ang làm vi'c 
t)i M., (2c, Nh%t B9n, Singapore – nh?ng th@ 
tr+6ng Công ngh' Thông tin hàng &/u c$a 
th# gi!i.

 T<t nghi'p ngành K. thu%t Ph/n m0m, 
sinh viên trA thành Chuyên viên gi9i pháp 
ph/n m0m; Chuyên viên phân tích d? li'u; 
Chuyên viên ki,m thB ph/n m0m; Chuyên 
viên &9m b9o ch5t l+"ng ph/n m0m; 
Chuyên viên phân tích nghi'p vC s9n ph3m 
ph/n m0m; Chuyên viên phát tri,n 2ng 
dCng di &7ng.

 Sinh viên là nh?ng K. s+ l%p trình, K. s+ 
phát tri,n h' th<ng nhúng t+-ng lai t)i các 
doanh nghi'p ph/n m0m, doanh nghi'p 
2ng dCng Công ngh' Thông tin vào v%n 
hành.

K$ THU%T
PH&N M'M
K$ THU%T
PH&N M'M

Association for Computing Machinery كw!��ٜؿٛ
� 0Àك�Accreditation Board for Engineering and 
Technology
ßXy�²ك��RǞƼȯ�ǘȑǞ�§ǘƖȁ�ǿƽǿ�ßǞƼɈ�yƊǿ
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #!$c xây d%ng theo 
chu&n h'c thu(t qu)c t*: ACM, ACBSP, 
CDIO và #ã #!$c ki+m #,nh qu)c gia, 
qu)c t*. -.i h'c FPT s/ d0ng giáo trình 
toàn c1u, c(p nh(t xu h!2ng qu)c t*.

 Sinh viên #.t trình #3 ti*ng Anh t)i 
thi+u t!"ng #!"ng IELTS 6.0 tr!2c khi 
b!2c vào các H'c k4 chuyên ngành, H'c 
k4 #ào t.o trong doanh nghi5p. 100% 
sinh viên #!$c #ào t.o Ti*ng Nh(t song 
song v2i Ti*ng Anh.

 -3i ng6 Gi7ng viên có kinh nghi5m và 
chuyên môn cao v2i trình #3 Ti*n s8, Th.c 
s8. -,nh h!2ng “Industry Relevant”, sinh 
viên #!$c #ào t.o trong doanh nghi5p, 
h!2ng d9n b:i các chuyên gia hàng #1u. 
Lãnh #.o !u tú c;a các doanh nghi5p 
trong l8nh v%c Trí tu5 Nhân t.o là di<n gi7 
trong các h3i th7o, c) v=n trong các cu3c 
thi t.i -.i h'c FPT. 100% sinh viên tham 
gia H'c k4 #ào t.o trong doanh nghi5p và 
th%c hi5n Khóa lu(n t)t nghi5p.

 Trong b)i c7nh Cách m.ng Công nghi5p 
4.0 phát tri+n không ng>ng, Trí tu5 Nhân 
t.o là l8nh v%c quan tr'ng. Sinh viên ngành 
Trí tu5 Nhân t.o là nhân t) !u tú #!$c các 
nhà tuy+n d0ng s?n #ón v2i m@c l!"ng lA 
t!:ng.

 C/ nhân ngành Trí tu5 Nhân t.o làm vi5c 
t.i Trung tâm phát tri+n Trí tu5 Nhân t.o; 
Trung tâm #iBu tra, kh7o sát, phân tích/ x/ 
lA dC li5u l2n c;a các T(p #oàn công ngh5, 
Ngân hàng; Vi5n nghiên c@u vB Trí tu5 nhân 
t.o; Công ty v2i các v, trí công vi5c Chuyên 
viên phát tri+n @ng d0ng AI; Chuyên gia dC 
li5u; Chuyên gia x/ lA hình 7nh; Chuyên viên 
qu7n tr, dC li5u l2n; Chuyên viên phân tích 
h5 th)ng; KD s! phát tri+n h5 th)ng t% #3ng 
hóa, Robot.

 Sinh viên kh:i nghi5p trong l8nh v%c cung 
c=p, phát tri+n các ch!"ng trình/ gi7i pháp 
phân tích dC li5u và @ng d0ng Trí tu5 Nhân 
t.o trong cu3c s)ng.
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ngành Thi!t k! M" thu#t s$ (Thi!t k! %& 
h'a) t(i %(i h'c FPT )ào t(o )& h'a )*ng, 
ngh+ thu#t s$ và t,-ng tác theo ).nh 
h,/ng Digital, khác bi+t so v/i nhi0u tr,1ng 
)(i h'c )ào t(o ngành Thi!t k! %& h'a.

 Ch,-ng trình )ào t(o ),2c c#p nh#t, 
)áp 3ng nhu c4u th5c t! c6a doanh 
nghi+p. Sinh viên ),2c )ào t(o theo 
chu7n qu$c t! NASAD, s8 d9ng giáo trình 
b:n quy0n qu$c t!, c#p nh#t nh;ng xu 
h,/ng và 3ng d9ng công ngh+ v0 thi!t k! 
m/i nh<t trên th! gi/i.

 Nh;ng ho(t )*ng/ s5 ki+n/ tri=n lãm di>n 
ra th,1ng xuyên t(i %(i h'c FPT và liên k!t 
v/i các doanh nghi+p, t? ch3c trong l@nh 
v5c M" thu#t – Thi!t k! t(o )i0u ki+n cho 
sinh viên rèn luy+n k" nAng và th7m m@, 
ti!p c#n nh;ng B t,Cng )*c )áo và công 
ngh+ hi+n )(i nh<t.

 Ti!ng Anh là ngôn ng; ),2c s8 d9ng 
trong h'c t#p, công vi+c và cu*c s$ng c6a 
sinh viên ngành Thi!t k! M" thu#t s$ t(i 
%(i h'c FPT. Sinh viên ngành Thi!t k! M" 
thu#t s$ t(i %(i h'c FPT ),2c )ào t(o 
ngo(i ng; th3 hai là ti!ng Nh#t, s8 d9ng 
t$t c: hai ngo(i ng; và sDn sàng cho s5 
nghi+p toàn c4u.
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Thi!t k! M" thu#t s$ là ngành “quy0n l5c” 
trong th. tr,1ng nhân l5c toàn c4u. Sinh 
viên t$t nghi+p ngành Thi!t k! M" thu#t s$ 
):m nhi+m v. trí:
 Giám )$c s:n xu<t phim ho(t hình, game;
 Giám )$c s:n xu<t t(i các Production 
House;
 Giám )$c t(o hình, Giám )$c di>n ho(t 2D 
- 3D; Giám )$c sáng t(o;
 Sinh viên trC thành Chuyên viên Thi!t k! 
Di>n ho(t t(o hình nhân v#t 2D, 3D cho 
phim ho(t hình, game, qu:ng cáo;
 Thi!t k! giao di+n Game, Eng d9ng di 
)*ng trên )i+n tho(i thông minh;
 Gi:ng d(y v0 thi!t k! t(i các c- sC có )ào 
t(o %& h'a k" thu#t s$. Chuyên viên nghiên 
c3u tr:i nghi+m ng,1i dùng;
 Chuyên gia d5ng hình 3D, Chuyên gia di>n 
ho(t 3D, x8 lB v#t li+u, ch<t li+u;
 Chuyên gia k@ x:o hình :nh; Chuyên gia 
công ngh+ th5c t! :o (VR), th5c t! tAng 
c,1ng (AR); KhCi nghi+p các studio s:n xu<t 
và h#u kF.

THI$T K$
M% THU&T S'

THI$T K$
M% THU&T S'
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
    Ch!"ng trình #ào t$o #!%c thi&t k& c'p 
nh't theo ch!"ng trình c(a các tr!)ng n*i 
ti&ng trên th& gi+i, ti&p c'n theo chu,n #ào 
t$o c(a các t* ch-c ngh. nghi/p AACSB 
(The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – AACSB), chú tr0ng 
ki&n th-c chuyên môn v. kinh doanh hi/n 
#$i 1 ph$m vi qu2c t&, các v3n #. t*ng 
quan và chuyên sâu v. th!"ng m$i qu2c t&, 
các chính sách kinh t& #2i ngo$i, #4c #i5m 
phát tri5n kinh t&.

    Th& gi+i trong xu h!+ng toàn c6u hóa, #4c 
bi/t là nh7ng v3n #. v. h8i nh'p kinh t&, 
chi&n l!%c kinh doanh qu2c t&, marketing 
qu2c t&. Ngoài ra, ch!"ng trình còn cung 
c3p cho sinh viên các ki&n th-c nghi/p v9 
chuyên sâu nh! xu3t nh'p kh,u, thanh 
toán qu2c t&; nghiên c-u ho$t #8ng kinh 
doanh qu2c t& t$i các th: tr!)ng khu v;c 
châu Á, châu  Âu, châu Phi, M< La Tinh.

    Sinh viên #!%c #ào t$o ti&ng Anh trong 
“n!+c Anh thu nh=” ngay t$i campus và có 
ít nh3t 1 h0c k> h0c t'p t$i n!+c ngoài. H0c 
k> chuyên ngành t$i các tr!)ng ?$i h0c 
danh ti&ng trên th& gi+i giúp sinh viên trau 
d@i v2n ngo$i ng7 và ki&n th-c vAn hóa #a
d$ng. Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh doanh 
Qu2c t& #!%c h0c thêm ti&ng Trung, sB 
d9ng t2t hai ngo$i ng7 và tAng !u th& c$nh 
tranh, sCn sàng tham gia th: tr!)ng lao 
#8ng qu2c t&.

    V+i !u th& là thành viên c(a T'p #oàn 
FPT, ?$i h0c FPT liên k&t v+i doanh nghi/p 
và #:nh h!+ng sinh viên th;c hi/n các #@ 
án t2t nghi/p là các d; án th;c t& c(a 
doanh nghi/p. ?8i ngD giEng viên có kinh 
nghi/m và chuyên môn cao v+i trình #8 
Ti&n sF, Th$c sF, có nhi.u nAm kinh nghi/m 
t$i các doanh nghi/p giúp sinh viên có 
nhi.u trEi nghi/m th;c t&.
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     CB nhân Kinh doanh Qu2c t& #Em nhi/m 
vai trò ch( ch2t trong lFnh v;c phân tích tài 
chính và #6u t! qu2c t&, xu3t nh'p kh,u, 
v'n tEi và logistics, quEn tr: chuGi cung -ng, 
marketing qu2c t& và kh1i nghi/p.

     Xu3t – nh'p kh,u tAng tr!1ng v+i nh:p #8 
bình quân cao, #a d$ng m4t hàng. Th: 
tr!)ng xu3t kh,u ngày càng m1 r8ng. Sinh 
viên t2t nghi/p ngành Kinh doanh Qu2c t& 
tr1 thành Chuyên viên ch-ng tH hEi quan; 
Chuyên viên xu3t nh'p kh,u; Chuyên viên 
#$i di/n cho các công ty #a qu2c gia trong 
lFnh v;c xu3t – nh'p kh,u.

     ChuGi cung -ng (logistics) là lFnh v;c 
mang l$i c" h8i ngh. nghi/p cao b1i ngu@n 
nhân l;c hi/n t$i ít và yêu c6u tuy5n d9ng 
t!"ng #2i khIt khe. Sinh viên ngành Kinh 
doanh Qu2c t& #Em nhi/m v: trí Chuyên 
viên ho$ch #:nh và thi&t k& chuGi cung -ng.

     CB nhân ngành Kinh doanh qu2c t& là 
Chuyên viên mua hàng (Purchasing OJcial); 
Chuyên viên hi/n tr!)ng (Ops); Chuyên viên 
Phòng Th!"ng m$i/  Quan h/ #2i ngo$i; 
Chuyên viên Thanh toán qu2c t&; Chuyên 
viên xúc ti&n th!"ng m$i; Chuyên viên kinh 
doanh c!+c tàu bi5n, hàng không.

KINH DOANH
QU$C T%

KINH DOANH
QU$C T%
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“T! vi"c yêu thích và mu#n t$o ra nh%ng s&n ph'm sáng t$o c(a 
b&n thân, mình ch)n ngành Thi*t k* M+ thu,t s#. Theo mình th-y 
ngành Thi*t k* M+ thu,t s# trong t./ng lai s0 càng ngày càng ph1 
bi*n và phát tri2n vì t-t c& các ngành ngh3 43u chú tr)ng và 45u 
t. v3 ph./ng di"n hình &nh. Mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o 
Thi*t k* M+ thu,t s# c(a tr.6ng 7$i h)c FPT khá thú v8 và b1 ích, 
kích thích kh& n9ng sáng t$o và gu th'm m+ c(a sinh viên”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“B&n thân mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o ngành 
Thi*t k* M+ thu,t s# 7$i h)c FPT r-t t#t, phù h:p v;i tình 
hình th<c t* c(a nhu c5u xã h=i. Có nh%ng môn h)c khi 
ng>i trên gh* ? tr.6ng c&m th-y không c5n thi*t nh.ng 
4*n khi th<c t,p, c) xát th<c t* ? các công ty m;i th-y vai 
trò quan tr)ng c(a nó. Ch./ng trình 4ào t$o luôn 4.:c 
c,p nh,t theo xu h.;ng c(a th6i 4$i nên các b$n sinh viên 
7$i h)c FPT luôn 4.:c .u ái khi 4*n các doanh nghi"p”.

TR!"NG #$NG KHOA

NGUY%N NG&C PH!'C H!NG



yǐƜȁǘ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�©ɐȐƧ�Ɉƻ�ǿȠ�ȲƊ�ƧȜ�ǘȑǞ�
ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ȯǘȌȁǐ�ȯǘɑ�ƧǘȌ�ƧƋƧ�ƧƋ�ȁǘƓȁ�
ȁƌȁǐ�Ʊȑȁǐل� Ƨȍ� ɈȐ� ƧǘƔɈ� ɨƜ�ƱƊǿ�ǿƺ�ǲǞȁǘ�
ƮȌƊȁǘل�ɯƺɐ�ɈǘǠƧǘ�ǿȏǞ�ɈȲɚȟȁǐ�ǘșƧ�Ɉƕȯ�ǘǞƼȁ�
ƱƛǞ�ɨƜ�ȺƑȁ�ȺƜȁǐ�ƮǧƧǘ�Ƨǘɐɯƾȁ�ɈȌƜȁ�ƧƖɐى�ÀƛǞ�
,ƛǞ�ǘșƧ�I§Àل�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�
©ɐȐƧ�Ɉƻ�ƱɚȞƧ�ɈȲƊȁǐ�Ʀǧ�ȁǘɟȁǐ�ǲǞƻȁ�ɈǘɛƧ�ɨƜ�
ǲɸ� ȁƌȁǐ� ƧƖȁ� ɈǘǞƻɈ� Ƨɘȁǐ� ɈǞȁǘ� ɈǘƖȁ� ǲǘȠǞ�
ȁǐǘǞƼȯ�Ʊƾ�ȺƑȁ�ȺƜȁǐ�ƧǘȌ�Ⱥɜ�ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�

ȁƽȁ�ǲǞȁǘ�Ɉƻ�ɈȌƜȁ�ƧƖɐى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
    Ch!"ng trình #ào t$o #!%c thi&t k& c'p 
nh't theo ch!"ng trình c(a các tr!)ng n*i 
ti&ng trên th& gi+i, ti&p c'n theo chu,n #ào 
t$o c(a các t* ch-c ngh. nghi/p AACSB 
(The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – AACSB), chú tr0ng 
ki&n th-c chuyên môn v. kinh doanh hi/n 
#$i 1 ph$m vi qu2c t&, các v3n #. t*ng 
quan và chuyên sâu v. th!"ng m$i qu2c t&, 
các chính sách kinh t& #2i ngo$i, #4c #i5m 
phát tri5n kinh t&.

    Th& gi+i trong xu h!+ng toàn c6u hóa, #4c 
bi/t là nh7ng v3n #. v. h8i nh'p kinh t&, 
chi&n l!%c kinh doanh qu2c t&, marketing 
qu2c t&. Ngoài ra, ch!"ng trình còn cung 
c3p cho sinh viên các ki&n th-c nghi/p v9 
chuyên sâu nh! xu3t nh'p kh,u, thanh 
toán qu2c t&; nghiên c-u ho$t #8ng kinh 
doanh qu2c t& t$i các th: tr!)ng khu v;c 
châu Á, châu  Âu, châu Phi, M< La Tinh.

    Sinh viên #!%c #ào t$o ti&ng Anh trong 
“n!+c Anh thu nh=” ngay t$i campus và có 
ít nh3t 1 h0c k> h0c t'p t$i n!+c ngoài. H0c 
k> chuyên ngành t$i các tr!)ng ?$i h0c 
danh ti&ng trên th& gi+i giúp sinh viên trau 
d@i v2n ngo$i ng7 và ki&n th-c vAn hóa #a
d$ng. Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh doanh 
Qu2c t& #!%c h0c thêm ti&ng Trung, sB 
d9ng t2t hai ngo$i ng7 và tAng !u th& c$nh 
tranh, sCn sàng tham gia th: tr!)ng lao 
#8ng qu2c t&.

    V+i !u th& là thành viên c(a T'p #oàn 
FPT, ?$i h0c FPT liên k&t v+i doanh nghi/p 
và #:nh h!+ng sinh viên th;c hi/n các #@ 
án t2t nghi/p là các d; án th;c t& c(a 
doanh nghi/p. ?8i ngD giEng viên có kinh 
nghi/m và chuyên môn cao v+i trình #8 
Ti&n sF, Th$c sF, có nhi.u nAm kinh nghi/m 
t$i các doanh nghi/p giúp sinh viên có 
nhi.u trEi nghi/m th;c t&.
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     CB nhân Kinh doanh Qu2c t& #Em nhi/m 
vai trò ch( ch2t trong lFnh v;c phân tích tài 
chính và #6u t! qu2c t&, xu3t nh'p kh,u, 
v'n tEi và logistics, quEn tr: chuGi cung -ng, 
marketing qu2c t& và kh1i nghi/p.

     Xu3t – nh'p kh,u tAng tr!1ng v+i nh:p #8 
bình quân cao, #a d$ng m4t hàng. Th: 
tr!)ng xu3t kh,u ngày càng m1 r8ng. Sinh 
viên t2t nghi/p ngành Kinh doanh Qu2c t& 
tr1 thành Chuyên viên ch-ng tH hEi quan; 
Chuyên viên xu3t nh'p kh,u; Chuyên viên 
#$i di/n cho các công ty #a qu2c gia trong 
lFnh v;c xu3t – nh'p kh,u.

     ChuGi cung -ng (logistics) là lFnh v;c 
mang l$i c" h8i ngh. nghi/p cao b1i ngu@n 
nhân l;c hi/n t$i ít và yêu c6u tuy5n d9ng 
t!"ng #2i khIt khe. Sinh viên ngành Kinh 
doanh Qu2c t& #Em nhi/m v: trí Chuyên 
viên ho$ch #:nh và thi&t k& chuGi cung -ng.

     CB nhân ngành Kinh doanh qu2c t& là 
Chuyên viên mua hàng (Purchasing OJcial); 
Chuyên viên hi/n tr!)ng (Ops); Chuyên viên 
Phòng Th!"ng m$i/  Quan h/ #2i ngo$i; 
Chuyên viên Thanh toán qu2c t&; Chuyên 
viên xúc ti&n th!"ng m$i; Chuyên viên kinh 
doanh c!+c tàu bi5n, hàng không.

KINH DOANH
QU$C T%

KINH DOANH
QU$C T%
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“T! vi"c yêu thích và mu#n t$o ra nh%ng s&n ph'm sáng t$o c(a 
b&n thân, mình ch)n ngành Thi*t k* M+ thu,t s#. Theo mình th-y 
ngành Thi*t k* M+ thu,t s# trong t./ng lai s0 càng ngày càng ph1 
bi*n và phát tri2n vì t-t c& các ngành ngh3 43u chú tr)ng và 45u 
t. v3 ph./ng di"n hình &nh. Mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o 
Thi*t k* M+ thu,t s# c(a tr.6ng 7$i h)c FPT khá thú v8 và b1 ích, 
kích thích kh& n9ng sáng t$o và gu th'm m+ c(a sinh viên”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“B&n thân mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o ngành 
Thi*t k* M+ thu,t s# 7$i h)c FPT r-t t#t, phù h:p v;i tình 
hình th<c t* c(a nhu c5u xã h=i. Có nh%ng môn h)c khi 
ng>i trên gh* ? tr.6ng c&m th-y không c5n thi*t nh.ng 
4*n khi th<c t,p, c) xát th<c t* ? các công ty m;i th-y vai 
trò quan tr)ng c(a nó. Ch./ng trình 4ào t$o luôn 4.:c 
c,p nh,t theo xu h.;ng c(a th6i 4$i nên các b$n sinh viên 
7$i h)c FPT luôn 4.:c .u ái khi 4*n các doanh nghi"p”.

TR!"NG #$NG KHOA

NGUY%N NG&C PH!'C H!NG
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“Sau kho!ng th"i gian h#c t$p t%i &%i h#c FPT, mình 'ã trau 
d(i ')*c ki+n th,c chuyên môn, kh! n-ng ngo%i ng. t/t. 
&(ng th"i, mình d%n d0, n-ng '1ng h2n tr)3c r4t nhi5u. 
Mình nh$n th4y H#c k6 &ào t%o trong doanh nghi7p giúp 
mình và các b%n sinh viên có nhi5u kinh nghi7m th8c ti9n, 
th8c s8 b: ích. T/t nghi7p xong, mình ti+p t;c g<n bó v3i 
tr)"ng và k+t n/i doanh nghi7p v3i sinh viên”.

٧�!ɜɐ�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�Ƨǘɐɯƺȁ�ȁǐƜȁǘ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�©ɐȐƧ�Ɉƻ�
٧�!Ƌȁ�Ʀȑ�ȯǘȚȁǐ�©ɐƊȁ�ǘƼ�(ȌƊȁǘ�ȁǐǘǞƼȯ�٧�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�w ��§ȌȲɈȺǿȌɐɈǘ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈɯل�Çj�
٧�JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Ngành Kinh doanh Qu!c t" là ngành h#c có th$ cung %ng 
nhân l&c cho nhi'u l(nh v&c khác nhau, trang b) cho ng*+i 
h#c k, n-ng và ki"n th%c c.n thi"t /$ tr0 thành công dân 
toàn c.u. Ngành h#c này phù h1p v2i nh3ng b4n có t* duy 
logic và nh4y c5m v-n hoá cao, h*2ng /"n làm vi6c hi6u qu5 
trong môi tr*+ng /a qu!c gia”.

D!"NG TRÙNG D!"NG

TH.S H# YÊN TH$C
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      V!i l"i th# c$a m%t tr&'ng ()i h*c danh 
ti#ng v+ Công ngh, Thông tin, sinh viên 
ngành Digital Marketing s- (&"c trang b. 
ki#n th/c và k0 n1ng làm vi,c d2a trên n+n 
t3ng công ngh, hi,n ()i. D2a trên m)ng 
l&!i Internet, sinh viên s- (&"c gi3ng d)y v+ 
cách th/c xây d2ng th&4ng hi,u trên các 
n+n t3ng online bao g5m các trang m)ng xã 
h%i nh& Facebook, Instagram và YouTube, 
h*c (&"c cách th/c (ánh giá th. tr&'ng, quy 
trình và nhi,m v6 c$a SEO và SEM. T7 (ó, 
sinh viên s- (&"c h&!ng d8n chi ti#t cách 
th/c s9 d6ng các công c6 phân tích d: li,u 
marketing online c;ng nh& các công c6 t<i 
&u hóa cho SEO và SEM.

     T)i =)i h*c FPT, sinh viên ngành Digital 
Marketing (&"c s9 d6ng giáo trình b3n 
quy+n, c>p nh>t liên t6c theo xu h&!ng 
qu<c t#. Ngay t7 n1m nh?t, sinh viên (&"c 
(ào t)o ti#ng Anh trong môi tr&'ng qu<c t# 
- “N&!c Anh thu nh@” và (&"c h*c t>p v!i 
các gi3ng viên qu<c t# ngay t)i campus. 
Sinh viên thông th)o Ti#ng Anh và ngo)i 
ng: th/ 2 là Ti#ng Trung thông qua h*c kA 
qu<c t# và tr3i nghi,m toàn cBu.

     H*c kì =ào t)o trong doanh nghi,p (On 
the Job Training - OJT) giúp sinh viên làm 
vi,c nh& thành viên chính th/c (C h*c h@i, 
tích l;y kinh nghi,m th2c t#. Sinh viên th2c 
hi,n Khoá lu>n t<t nghi,p vào h*c kA 9. 
Hoàn thành ch&4ng trình (ào t)o, sinh viên 
có l"i th# cao, trD thành s2 l2a ch*n hàng 
(Bu c$a các nhà tuyCn d6ng. =)i h*c FPT 
khuy#n khích sinh viên phát triCn tinh thBn, 
hi,n th2c hóa &!c m4 khDi nghi,p.

     V!i s2 phát triCn m)nh m- c$a cách 
m)ng Công nghi,p 4.0, Digital Marketing 
trD thành ph&4ng pháp ti#p c>n khách 
hàng t?t y#u c$a m*i doanh nghi,p. Sinh 
viên t<t nghi,p ngành Digital Marketing 
(&"c s1n (ón, trD thành Chuyên viên Digital 
Marketing; Chuyên viên Content Marketing; 
Chuyên viên Nghiên c/u Th. tr&'ng; Chuyên 
viên Kinh doanh; Chuyên viên Quan h, 
Khách hàng; Chuyên viên Qu3n tr. và Phát 
triCn SEO.

     Sinh viên Qu3n lE Doanh Nghi,p; T& v?n 
Qu3n tr. Th&4ng m)i; Cán b% nghiên c/u 
ho)ch (.nh chi#n l&"c marketing, qu3n lE 
tF ch/c k# ho)ch marketing; TF ch/c th2c 
hi,n các ho)t (%ng quan h, khách hàng t)i 
các công ty truy+n thông, tF ch/c s2 ki,n, 
qu3ng cáo,...; Gi3ng d)y, nghiên c/u v+ qu3n 
tr. kinh doanh, marketing.

!ÀO T"O KHÁC BI#T
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      V!i l"i th# c$a m%t tr&'ng ()i h*c danh 
ti#ng v+ Công ngh, Thông tin, sinh viên 
ngành Digital Marketing s- (&"c trang b. 
ki#n th/c và k0 n1ng làm vi,c d2a trên n+n 
t3ng công ngh, hi,n ()i. D2a trên m)ng 
l&!i Internet, sinh viên s- (&"c gi3ng d)y v+ 
cách th/c xây d2ng th&4ng hi,u trên các 
n+n t3ng online bao g5m các trang m)ng xã 
h%i nh& Facebook, Instagram và YouTube, 
h*c (&"c cách th/c (ánh giá th. tr&'ng, quy 
trình và nhi,m v6 c$a SEO và SEM. T7 (ó, 
sinh viên s- (&"c h&!ng d8n chi ti#t cách 
th/c s9 d6ng các công c6 phân tích d: li,u 
marketing online c;ng nh& các công c6 t<i 
&u hóa cho SEO và SEM.

     T)i =)i h*c FPT, sinh viên ngành Digital 
Marketing (&"c s9 d6ng giáo trình b3n 
quy+n, c>p nh>t liên t6c theo xu h&!ng 
qu<c t#. Ngay t7 n1m nh?t, sinh viên (&"c 
(ào t)o ti#ng Anh trong môi tr&'ng qu<c t# 
- “N&!c Anh thu nh@” và (&"c h*c t>p v!i 
các gi3ng viên qu<c t# ngay t)i campus. 
Sinh viên thông th)o Ti#ng Anh và ngo)i 
ng: th/ 2 là Ti#ng Trung thông qua h*c kA 
qu<c t# và tr3i nghi,m toàn cBu.

     H*c kì =ào t)o trong doanh nghi,p (On 
the Job Training - OJT) giúp sinh viên làm 
vi,c nh& thành viên chính th/c (C h*c h@i, 
tích l;y kinh nghi,m th2c t#. Sinh viên th2c 
hi,n Khoá lu>n t<t nghi,p vào h*c kA 9. 
Hoàn thành ch&4ng trình (ào t)o, sinh viên 
có l"i th# cao, trD thành s2 l2a ch*n hàng 
(Bu c$a các nhà tuyCn d6ng. =)i h*c FPT 
khuy#n khích sinh viên phát triCn tinh thBn, 
hi,n th2c hóa &!c m4 khDi nghi,p.

     V!i s2 phát triCn m)nh m- c$a cách 
m)ng Công nghi,p 4.0, Digital Marketing 
trD thành ph&4ng pháp ti#p c>n khách 
hàng t?t y#u c$a m*i doanh nghi,p. Sinh 
viên t<t nghi,p ngành Digital Marketing 
(&"c s1n (ón, trD thành Chuyên viên Digital 
Marketing; Chuyên viên Content Marketing; 
Chuyên viên Nghiên c/u Th. tr&'ng; Chuyên 
viên Kinh doanh; Chuyên viên Quan h, 
Khách hàng; Chuyên viên Qu3n tr. và Phát 
triCn SEO.

     Sinh viên Qu3n lE Doanh Nghi,p; T& v?n 
Qu3n tr. Th&4ng m)i; Cán b% nghiên c/u 
ho)ch (.nh chi#n l&"c marketing, qu3n lE 
tF ch/c k# ho)ch marketing; TF ch/c th2c 
hi,n các ho)t (%ng quan h, khách hàng t)i 
các công ty truy+n thông, tF ch/c s2 ki,n, 
qu3ng cáo,...; Gi3ng d)y, nghiên c/u v+ qu3n 
tr. kinh doanh, marketing.

!ÀO T"O KHÁC BI#T
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“T!i "!i h#c FPT, sinh viên có $%nh h&'ng và n(n t)ng ki*n 
th+c v,ng ch-c t. s/ h0 tr1 nhi2t tình c3a các th4y cô và 
ch&5ng trình h#c theo chu6n qu7c t*. Môi tr&8ng h#c t9p 
n:ng $;ng t!i "!i h#c FPT giúp em t/ tin và g<p thu9n l1i 
h5n trong quá trình rèn luy2n và th/c t9p t!i doanh nghi2p”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�!ɜɐ�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À
٧�²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ� ɈȲƊȌ�ƱȓǞ� ɈƛǞ�,R�yȌɨƊ�²ƧǘȌȌǶ�ȌǏ� ɐȺǞȁƵȺȺ�ƊȁƮ�
0ƧȌȁȌǿǞƧȺ�ٛ Ȓ�,ƜȌ�yǘƊٜ

“Nh,ng ki*n th+c k= n:ng mình $&1c trang b% > "!i h#c FPT 
không h( thua kém b!n bè qu7c t* khi $i du h#c 6 tháng t!i 
Châu Âu, trong m;t môi tr&8ng s? d@ng hoàn toàn bAng 
ti*ng Anh”.

NGUY!N B"O KHÁNH LINH

VÕ THANH NGUYÊN
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 T!i "!i h#c FPT, sinh viên ngành Truy$n 
thông "a ph%&ng ti'n (%)c (ào t!o ki*n 
th+c, th,m m- và k. n/ng s0 d1ng ngôn 
t2, hình 3nh, âm thanh cùng k. n/ng t!o 
l4p n5i dung trong quá trình s3n xu6t các 
s3n ph,m truy$n thông theo chu,n qu7c 
t*, (áp +ng m#i nhu c8u kh9t khe c:a th; 
tr%<ng.

 Ch%&ng trình (ào t!o theo chu,n qu7c 
t*, s0 d1ng giáo trình toàn c8u, c4p nh4t 
xu h%=ng v=i s> tham v6n c:a các chuyên 
gia hàng (8u trong ngành. Sinh viên (!t 
trình (5 Ti*ng Anh t7i thi?u t%&ng (%&ng 
IELTS 6.0 tr%=c khi b%=c vào ch%&ng trình 
h#c t4p chuyên ngành v=i nh@ng tr3i 
nghi'm th>c t* và h5i nh4p qu7c t*, các 
h#c kA Ti*ng Anh và chuyên ngành t!i 
n%=c ngoài và ch%&ng trình (ào t!o trong 
doanh nghi'p. 100% sinh viên (%)c (ào 
t!o Ti*ng Trung song song v=i Ti*ng Anh.

 Sinh viên (%)c h#c t4p v=i c& sB v4t 
ch6t hi'n (!i, (8y (: ch+c n/ng, thi*t b; 
tác nghi'p: studio ch1p hình, studio quay 
phim, studio livestream, studio phát 
thanh ngay trong campus. C& h5i tr3i 
nghi'm, làm vi'c th>c t* t!i các nhà s3n 
xu6t và cung c6p n5i dung truy$n thông, 
gi3i trí uy tín nh% Cát Tiên Sa, "i$n Quân, 
Yan, Yeah1... giúp sinh viên tích lCy k. 
n/ng và kinh nghi'm th>c tiDn, mB ra c& 
h5i ngh$ nghi'p.

 Sinh viên t7t nghi'p ngành Truy$n thông 
"a ph%&ng ti'n làm vi'c t!i các c& quan báo 
chí - truy$n thông; C& quan, tE ch+c, doanh 
nghi'p thu5c các l-nh v>c nh%: thi*t k*, 
qu3ng cáo, (i'n 3nh, các c& quan báo chí, 
phát thanh - truy$n hình, viDn thông, phát 
tri?n công ngh' thông tin - truy$n thông; H5i 
nhà báo Vi't Nam; H5i truy$n thông s7 Vi't 
Nam; Công ty Quan h' công chúng (PR) và 
qu3ng cáo, các công ty tE ch+c kinh doanh 
truy$n thông s7, phát tri?n +ng d1ng truy$n 
thông (a ph%&ng ti'n...

 T!i các c& sB (ào t!o, nghiên c+u, t4p hu6n 
liên quan (*n Truy$n thông "a ph%&ng ti'n, 
sinh viên trB thành Phóng viên ((a ph%&ng 
ti'n); Biên t4p viên qu3ng cáo; Chuyên viên 
truy$n thông; Chuyên viên n5i dung; Qu3n tr; 
các kênh truy$n thông tr>c tuy*n; Chuyên 
viên Marketing tr>c tuy*n; Chuyên viên/ giám 
(7c tE ch+c s> ki'n; Chuyên viên (7i ngo!i và 
quan h' công chúng; Nhà nghiên c+u; 
Chuyên viên qu3n lF m!ng xã h5i; Cán b5 
gi3ng d!y, cán b5 nghiên c+u t!i các tr%<ng 
(!i h#c, cao (Gng và vi'n nghiên c+u; Giám 
(7c s3n xu6t, giám (7c sáng t!o, (!o diDn, 
phóng viên, biên t4p viên truy$n hình, 
chuyên viên truy$n thông tEng h)p, chuyên 
viên qu3ng cáo, chuyên viên ch/m sóc khách 
hàng, chuyên viên qu3n tr; web, chuyên viên 
qu3n lF s> ki'n, chuyên viên m!ng xã h5i, 
chuyên viên quan h' công chúng...

TRUY$N THÔNG
!A PH%&NG TI#N
TRUY$N THÔNG
!A PH%&NG TI#N



“T!i "!i h#c FPT, sinh viên có $%nh h&'ng và n(n t)ng ki*n 
th+c v,ng ch-c t. s/ h0 tr1 nhi2t tình c3a các th4y cô và 
ch&5ng trình h#c theo chu6n qu7c t*. Môi tr&8ng h#c t9p 
n:ng $;ng t!i "!i h#c FPT giúp em t/ tin và g<p thu9n l1i 
h5n trong quá trình rèn luy2n và th/c t9p t!i doanh nghi2p”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�!ɜɐ�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À
٧�²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ� ɈȲƊȌ�ƱȓǞ� ɈƛǞ�,R�yȌɨƊ�²ƧǘȌȌǶ�ȌǏ� ɐȺǞȁƵȺȺ�ƊȁƮ�
0ƧȌȁȌǿǞƧȺ�ٛ Ȓ�,ƜȌ�yǘƊٜ

“Nh,ng ki*n th+c k= n:ng mình $&1c trang b% > "!i h#c FPT 
không h( thua kém b!n bè qu7c t* khi $i du h#c 6 tháng t!i 
Châu Âu, trong m;t môi tr&8ng s? d@ng hoàn toàn bAng 
ti*ng Anh”.

NGUY!N B"O KHÁNH LINH

VÕ THANH NGUYÊN
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 T!i "!i h#c FPT, sinh viên ngành Truy$n 
thông "a ph%&ng ti'n (%)c (ào t!o ki*n 
th+c, th,m m- và k. n/ng s0 d1ng ngôn 
t2, hình 3nh, âm thanh cùng k. n/ng t!o 
l4p n5i dung trong quá trình s3n xu6t các 
s3n ph,m truy$n thông theo chu,n qu7c 
t*, (áp +ng m#i nhu c8u kh9t khe c:a th; 
tr%<ng.

 Ch%&ng trình (ào t!o theo chu,n qu7c 
t*, s0 d1ng giáo trình toàn c8u, c4p nh4t 
xu h%=ng v=i s> tham v6n c:a các chuyên 
gia hàng (8u trong ngành. Sinh viên (!t 
trình (5 Ti*ng Anh t7i thi?u t%&ng (%&ng 
IELTS 6.0 tr%=c khi b%=c vào ch%&ng trình 
h#c t4p chuyên ngành v=i nh@ng tr3i 
nghi'm th>c t* và h5i nh4p qu7c t*, các 
h#c kA Ti*ng Anh và chuyên ngành t!i 
n%=c ngoài và ch%&ng trình (ào t!o trong 
doanh nghi'p. 100% sinh viên (%)c (ào 
t!o Ti*ng Trung song song v=i Ti*ng Anh.

 Sinh viên (%)c h#c t4p v=i c& sB v4t 
ch6t hi'n (!i, (8y (: ch+c n/ng, thi*t b; 
tác nghi'p: studio ch1p hình, studio quay 
phim, studio livestream, studio phát 
thanh ngay trong campus. C& h5i tr3i 
nghi'm, làm vi'c th>c t* t!i các nhà s3n 
xu6t và cung c6p n5i dung truy$n thông, 
gi3i trí uy tín nh% Cát Tiên Sa, "i$n Quân, 
Yan, Yeah1... giúp sinh viên tích lCy k. 
n/ng và kinh nghi'm th>c tiDn, mB ra c& 
h5i ngh$ nghi'p.

 Sinh viên t7t nghi'p ngành Truy$n thông 
"a ph%&ng ti'n làm vi'c t!i các c& quan báo 
chí - truy$n thông; C& quan, tE ch+c, doanh 
nghi'p thu5c các l-nh v>c nh%: thi*t k*, 
qu3ng cáo, (i'n 3nh, các c& quan báo chí, 
phát thanh - truy$n hình, viDn thông, phát 
tri?n công ngh' thông tin - truy$n thông; H5i 
nhà báo Vi't Nam; H5i truy$n thông s7 Vi't 
Nam; Công ty Quan h' công chúng (PR) và 
qu3ng cáo, các công ty tE ch+c kinh doanh 
truy$n thông s7, phát tri?n +ng d1ng truy$n 
thông (a ph%&ng ti'n...

 T!i các c& sB (ào t!o, nghiên c+u, t4p hu6n 
liên quan (*n Truy$n thông "a ph%&ng ti'n, 
sinh viên trB thành Phóng viên ((a ph%&ng 
ti'n); Biên t4p viên qu3ng cáo; Chuyên viên 
truy$n thông; Chuyên viên n5i dung; Qu3n tr; 
các kênh truy$n thông tr>c tuy*n; Chuyên 
viên Marketing tr>c tuy*n; Chuyên viên/ giám 
(7c tE ch+c s> ki'n; Chuyên viên (7i ngo!i và 
quan h' công chúng; Nhà nghiên c+u; 
Chuyên viên qu3n lF m!ng xã h5i; Cán b5 
gi3ng d!y, cán b5 nghiên c+u t!i các tr%<ng 
(!i h#c, cao (Gng và vi'n nghiên c+u; Giám 
(7c s3n xu6t, giám (7c sáng t!o, (!o diDn, 
phóng viên, biên t4p viên truy$n hình, 
chuyên viên truy$n thông tEng h)p, chuyên 
viên qu3ng cáo, chuyên viên ch/m sóc khách 
hàng, chuyên viên qu3n tr; web, chuyên viên 
qu3n lF s> ki'n, chuyên viên m!ng xã h5i, 
chuyên viên quan h' công chúng...

TRUY$N THÔNG
!A PH%&NG TI#N
TRUY$N THÔNG
!A PH%&NG TI#N
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“T!i "!i h#c FPT, chúng tôi $ào t!o nh%ng con ng&'i ch( 
$)ng, có kh* n+ng t, tr- hóa b*n thân khi máy móc ngày 
càng $.i m/i và nhu c0u c(a xã h)i m1i ngày m)t thay $.i”.

٧�w ��ªƊǏ˹ƵȺ�!ȌǶǶƵƊǐƵ�ٛ�ɐȺɈȲƊǶǞƊٜ
٧�JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�ÀȲɐɯƽȁ�Ɉǘȏȁǐ�,Ɗ�ȯǘɚȜȁǐ�ɈǞƼȁ

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Ngành Truy!n thông "a ph#$ng ti%n - "H FPT không ch& 
giúp cho b'n phát tri(n tài n)ng mà còn giúp c*i thi%n k+ 
n)ng chuyên môn và k+ n)ng m!m c,a b'n. B'n s- thông 
th'o 2 ngo'i ng.. Ngoài ra, khi h/c ngành này b'n s- s0m 
1#2c 1#$ng 13u v0i nh.ng thách th4c, c$ h5i, rèn luy%n cho 
b'n s6 thích 4ng nh'y bén, x7 l8 nh.ng v9n 1! sáng su:t và 
chuyên nghi%p”.

TH.S PHAN B!O CHÂU

TR"#NG M$ CHI
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
    Ch!"ng trình #ào t$o #!%c thi&t k& c'p 
nh't theo ch!"ng trình c(a các tr!)ng n*i 
ti&ng trên th& gi+i, ti&p c'n theo chu,n #ào 
t$o c(a các t* ch-c ngh. nghi/p AACSB 
(The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – AACSB), chú tr0ng 
ki&n th-c chuyên môn v. kinh doanh hi/n 
#$i 1 ph$m vi qu2c t&, các v3n #. t*ng 
quan và chuyên sâu v. th!"ng m$i qu2c t&, 
các chính sách kinh t& #2i ngo$i, #4c #i5m 
phát tri5n kinh t&.

    Th& gi+i trong xu h!+ng toàn c6u hóa, #4c 
bi/t là nh7ng v3n #. v. h8i nh'p kinh t&, 
chi&n l!%c kinh doanh qu2c t&, marketing 
qu2c t&. Ngoài ra, ch!"ng trình còn cung 
c3p cho sinh viên các ki&n th-c nghi/p v9 
chuyên sâu nh! xu3t nh'p kh,u, thanh 
toán qu2c t&; nghiên c-u ho$t #8ng kinh 
doanh qu2c t& t$i các th: tr!)ng khu v;c 
châu Á, châu  Âu, châu Phi, M< La Tinh.

    Sinh viên #!%c #ào t$o ti&ng Anh trong 
“n!+c Anh thu nh=” ngay t$i campus và có 
ít nh3t 1 h0c k> h0c t'p t$i n!+c ngoài. H0c 
k> chuyên ngành t$i các tr!)ng ?$i h0c 
danh ti&ng trên th& gi+i giúp sinh viên trau 
d@i v2n ngo$i ng7 và ki&n th-c vAn hóa #a
d$ng. Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh doanh 
Qu2c t& #!%c h0c thêm ti&ng Trung, sB 
d9ng t2t hai ngo$i ng7 và tAng !u th& c$nh 
tranh, sCn sàng tham gia th: tr!)ng lao 
#8ng qu2c t&.

    V+i !u th& là thành viên c(a T'p #oàn 
FPT, ?$i h0c FPT liên k&t v+i doanh nghi/p 
và #:nh h!+ng sinh viên th;c hi/n các #@ 
án t2t nghi/p là các d; án th;c t& c(a 
doanh nghi/p. ?8i ngD giEng viên có kinh 
nghi/m và chuyên môn cao v+i trình #8 
Ti&n sF, Th$c sF, có nhi.u nAm kinh nghi/m 
t$i các doanh nghi/p giúp sinh viên có 
nhi.u trEi nghi/m th;c t&.
21 

     CB nhân Kinh doanh Qu2c t& #Em nhi/m 
vai trò ch( ch2t trong lFnh v;c phân tích tài 
chính và #6u t! qu2c t&, xu3t nh'p kh,u, 
v'n tEi và logistics, quEn tr: chuGi cung -ng, 
marketing qu2c t& và kh1i nghi/p.

     Xu3t – nh'p kh,u tAng tr!1ng v+i nh:p #8 
bình quân cao, #a d$ng m4t hàng. Th: 
tr!)ng xu3t kh,u ngày càng m1 r8ng. Sinh 
viên t2t nghi/p ngành Kinh doanh Qu2c t& 
tr1 thành Chuyên viên ch-ng tH hEi quan; 
Chuyên viên xu3t nh'p kh,u; Chuyên viên 
#$i di/n cho các công ty #a qu2c gia trong 
lFnh v;c xu3t – nh'p kh,u.

     ChuGi cung -ng (logistics) là lFnh v;c 
mang l$i c" h8i ngh. nghi/p cao b1i ngu@n 
nhân l;c hi/n t$i ít và yêu c6u tuy5n d9ng 
t!"ng #2i khIt khe. Sinh viên ngành Kinh 
doanh Qu2c t& #Em nhi/m v: trí Chuyên 
viên ho$ch #:nh và thi&t k& chuGi cung -ng.

     CB nhân ngành Kinh doanh qu2c t& là 
Chuyên viên mua hàng (Purchasing OJcial); 
Chuyên viên hi/n tr!)ng (Ops); Chuyên viên 
Phòng Th!"ng m$i/  Quan h/ #2i ngo$i; 
Chuyên viên Thanh toán qu2c t&; Chuyên 
viên xúc ti&n th!"ng m$i; Chuyên viên kinh 
doanh c!+c tàu bi5n, hàng không.

KINH DOANH
QU$C T%

KINH DOANH
QU$C T%
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“T! vi"c yêu thích và mu#n t$o ra nh%ng s&n ph'm sáng t$o c(a 
b&n thân, mình ch)n ngành Thi*t k* M+ thu,t s#. Theo mình th-y 
ngành Thi*t k* M+ thu,t s# trong t./ng lai s0 càng ngày càng ph1 
bi*n và phát tri2n vì t-t c& các ngành ngh3 43u chú tr)ng và 45u 
t. v3 ph./ng di"n hình &nh. Mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o 
Thi*t k* M+ thu,t s# c(a tr.6ng 7$i h)c FPT khá thú v8 và b1 ích, 
kích thích kh& n9ng sáng t$o và gu th'm m+ c(a sinh viên”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“B&n thân mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o ngành 
Thi*t k* M+ thu,t s# 7$i h)c FPT r-t t#t, phù h:p v;i tình 
hình th<c t* c(a nhu c5u xã h=i. Có nh%ng môn h)c khi 
ng>i trên gh* ? tr.6ng c&m th-y không c5n thi*t nh.ng 
4*n khi th<c t,p, c) xát th<c t* ? các công ty m;i th-y vai 
trò quan tr)ng c(a nó. Ch./ng trình 4ào t$o luôn 4.:c 
c,p nh,t theo xu h.;ng c(a th6i 4$i nên các b$n sinh viên 
7$i h)c FPT luôn 4.:c .u ái khi 4*n các doanh nghi"p”.

TR!"NG #$NG KHOA

NGUY%N NG&C PH!'C H!NG



 26

“T!i "!i h#c FPT, chúng tôi $ào t!o nh%ng con ng&'i ch( 
$)ng, có kh* n+ng t, tr- hóa b*n thân khi máy móc ngày 
càng $.i m/i và nhu c0u c(a xã h)i m1i ngày m)t thay $.i”.

٧�w ��ªƊǏ˹ƵȺ�!ȌǶǶƵƊǐƵ�ٛ�ɐȺɈȲƊǶǞƊٜ
٧�JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�ÀȲɐɯƽȁ�Ɉǘȏȁǐ�,Ɗ�ȯǘɚȜȁǐ�ɈǞƼȁ

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Ngành Truy!n thông "a ph#$ng ti%n - "H FPT không ch& 
giúp cho b'n phát tri(n tài n)ng mà còn giúp c*i thi%n k+ 
n)ng chuyên môn và k+ n)ng m!m c,a b'n. B'n s- thông 
th'o 2 ngo'i ng.. Ngoài ra, khi h/c ngành này b'n s- s0m 
1#2c 1#$ng 13u v0i nh.ng thách th4c, c$ h5i, rèn luy%n cho 
b'n s6 thích 4ng nh'y bén, x7 l8 nh.ng v9n 1! sáng su:t và 
chuyên nghi%p”.

TH.S PHAN B!O CHÂU

TR"#NG M$ CHI

yǐƜȁǘ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�©ɐȐƧ�Ɉƻ�ǿȠ�ȲƊ�ƧȜ�ǘȑǞ�
ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ȯǘȌȁǐ�ȯǘɑ�ƧǘȌ�ƧƋƧ�ƧƋ�ȁǘƓȁ�
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ƮȌƊȁǘل�ɯƺɐ�ɈǘǠƧǘ�ǿȏǞ�ɈȲɚȟȁǐ�ǘșƧ�Ɉƕȯ�ǘǞƼȁ�
ƱƛǞ�ɨƜ�ȺƑȁ�ȺƜȁǐ�ƮǧƧǘ�Ƨǘɐɯƾȁ�ɈȌƜȁ�ƧƖɐى�ÀƛǞ�
,ƛǞ�ǘșƧ�I§Àل�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�
©ɐȐƧ�Ɉƻ�ƱɚȞƧ�ɈȲƊȁǐ�Ʀǧ�ȁǘɟȁǐ�ǲǞƻȁ�ɈǘɛƧ�ɨƜ�
ǲɸ� ȁƌȁǐ� ƧƖȁ� ɈǘǞƻɈ� Ƨɘȁǐ� ɈǞȁǘ� ɈǘƖȁ� ǲǘȠǞ�
ȁǐǘǞƼȯ�Ʊƾ�ȺƑȁ�ȺƜȁǐ�ƧǘȌ�Ⱥɜ�ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�

ȁƽȁ�ǲǞȁǘ�Ɉƻ�ɈȌƜȁ�ƧƖɐى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
    Ch!"ng trình #ào t$o #!%c thi&t k& c'p 
nh't theo ch!"ng trình c(a các tr!)ng n*i 
ti&ng trên th& gi+i, ti&p c'n theo chu,n #ào 
t$o c(a các t* ch-c ngh. nghi/p AACSB 
(The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business – AACSB), chú tr0ng 
ki&n th-c chuyên môn v. kinh doanh hi/n 
#$i 1 ph$m vi qu2c t&, các v3n #. t*ng 
quan và chuyên sâu v. th!"ng m$i qu2c t&, 
các chính sách kinh t& #2i ngo$i, #4c #i5m 
phát tri5n kinh t&.

    Th& gi+i trong xu h!+ng toàn c6u hóa, #4c 
bi/t là nh7ng v3n #. v. h8i nh'p kinh t&, 
chi&n l!%c kinh doanh qu2c t&, marketing 
qu2c t&. Ngoài ra, ch!"ng trình còn cung 
c3p cho sinh viên các ki&n th-c nghi/p v9 
chuyên sâu nh! xu3t nh'p kh,u, thanh 
toán qu2c t&; nghiên c-u ho$t #8ng kinh 
doanh qu2c t& t$i các th: tr!)ng khu v;c 
châu Á, châu  Âu, châu Phi, M< La Tinh.

    Sinh viên #!%c #ào t$o ti&ng Anh trong 
“n!+c Anh thu nh=” ngay t$i campus và có 
ít nh3t 1 h0c k> h0c t'p t$i n!+c ngoài. H0c 
k> chuyên ngành t$i các tr!)ng ?$i h0c 
danh ti&ng trên th& gi+i giúp sinh viên trau 
d@i v2n ngo$i ng7 và ki&n th-c vAn hóa #a
d$ng. Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh doanh 
Qu2c t& #!%c h0c thêm ti&ng Trung, sB 
d9ng t2t hai ngo$i ng7 và tAng !u th& c$nh 
tranh, sCn sàng tham gia th: tr!)ng lao 
#8ng qu2c t&.

    V+i !u th& là thành viên c(a T'p #oàn 
FPT, ?$i h0c FPT liên k&t v+i doanh nghi/p 
và #:nh h!+ng sinh viên th;c hi/n các #@ 
án t2t nghi/p là các d; án th;c t& c(a 
doanh nghi/p. ?8i ngD giEng viên có kinh 
nghi/m và chuyên môn cao v+i trình #8 
Ti&n sF, Th$c sF, có nhi.u nAm kinh nghi/m 
t$i các doanh nghi/p giúp sinh viên có 
nhi.u trEi nghi/m th;c t&.
21 

     CB nhân Kinh doanh Qu2c t& #Em nhi/m 
vai trò ch( ch2t trong lFnh v;c phân tích tài 
chính và #6u t! qu2c t&, xu3t nh'p kh,u, 
v'n tEi và logistics, quEn tr: chuGi cung -ng, 
marketing qu2c t& và kh1i nghi/p.

     Xu3t – nh'p kh,u tAng tr!1ng v+i nh:p #8 
bình quân cao, #a d$ng m4t hàng. Th: 
tr!)ng xu3t kh,u ngày càng m1 r8ng. Sinh 
viên t2t nghi/p ngành Kinh doanh Qu2c t& 
tr1 thành Chuyên viên ch-ng tH hEi quan; 
Chuyên viên xu3t nh'p kh,u; Chuyên viên 
#$i di/n cho các công ty #a qu2c gia trong 
lFnh v;c xu3t – nh'p kh,u.

     ChuGi cung -ng (logistics) là lFnh v;c 
mang l$i c" h8i ngh. nghi/p cao b1i ngu@n 
nhân l;c hi/n t$i ít và yêu c6u tuy5n d9ng 
t!"ng #2i khIt khe. Sinh viên ngành Kinh 
doanh Qu2c t& #Em nhi/m v: trí Chuyên 
viên ho$ch #:nh và thi&t k& chuGi cung -ng.

     CB nhân ngành Kinh doanh qu2c t& là 
Chuyên viên mua hàng (Purchasing OJcial); 
Chuyên viên hi/n tr!)ng (Ops); Chuyên viên 
Phòng Th!"ng m$i/  Quan h/ #2i ngo$i; 
Chuyên viên Thanh toán qu2c t&; Chuyên 
viên xúc ti&n th!"ng m$i; Chuyên viên kinh 
doanh c!+c tàu bi5n, hàng không.

KINH DOANH
QU$C T%

KINH DOANH
QU$C T%

20

“T! vi"c yêu thích và mu#n t$o ra nh%ng s&n ph'm sáng t$o c(a 
b&n thân, mình ch)n ngành Thi*t k* M+ thu,t s#. Theo mình th-y 
ngành Thi*t k* M+ thu,t s# trong t./ng lai s0 càng ngày càng ph1 
bi*n và phát tri2n vì t-t c& các ngành ngh3 43u chú tr)ng và 45u 
t. v3 ph./ng di"n hình &nh. Mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o 
Thi*t k* M+ thu,t s# c(a tr.6ng 7$i h)c FPT khá thú v8 và b1 ích, 
kích thích kh& n9ng sáng t$o và gu th'm m+ c(a sinh viên”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“B&n thân mình nh,n th-y ch./ng trình 4ào t$o ngành 
Thi*t k* M+ thu,t s# 7$i h)c FPT r-t t#t, phù h:p v;i tình 
hình th<c t* c(a nhu c5u xã h=i. Có nh%ng môn h)c khi 
ng>i trên gh* ? tr.6ng c&m th-y không c5n thi*t nh.ng 
4*n khi th<c t,p, c) xát th<c t* ? các công ty m;i th-y vai 
trò quan tr)ng c(a nó. Ch./ng trình 4ào t$o luôn 4.:c 
c,p nh,t theo xu h.;ng c(a th6i 4$i nên các b$n sinh viên 
7$i h)c FPT luôn 4.:c .u ái khi 4*n các doanh nghi"p”.

TR!"NG #$NG KHOA

NGUY%N NG&C PH!'C H!NG



“Sau kho!ng th"i gian h#c t$p t%i &%i h#c FPT, mình 'ã trau 
d(i ')*c ki+n th,c chuyên môn, kh! n-ng ngo%i ng. t/t. 
&(ng th"i, mình d%n d0, n-ng '1ng h2n tr)3c r4t nhi5u. 
Mình nh$n th4y H#c k6 &ào t%o trong doanh nghi7p giúp 
mình và các b%n sinh viên có nhi5u kinh nghi7m th8c ti9n, 
th8c s8 b: ích. T/t nghi7p xong, mình ti+p t;c g<n bó v3i 
tr)"ng và k+t n/i doanh nghi7p v3i sinh viên”.

٧�!ɜɐ�ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�Ƨǘɐɯƺȁ�ȁǐƜȁǘ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�©ɐȐƧ�Ɉƻ�
٧�!Ƌȁ�Ʀȑ�ȯǘȚȁǐ�©ɐƊȁ�ǘƼ�(ȌƊȁǘ�ȁǐǘǞƼȯ�٧�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�w ��§ȌȲɈȺǿȌɐɈǘ�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈɯل�Çj�
٧�JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Ngành Kinh doanh Qu!c t" là ngành h#c có th$ cung %ng 
nhân l&c cho nhi'u l(nh v&c khác nhau, trang b) cho ng*+i 
h#c k, n-ng và ki"n th%c c.n thi"t /$ tr0 thành công dân 
toàn c.u. Ngành h#c này phù h1p v2i nh3ng b4n có t* duy 
logic và nh4y c5m v-n hoá cao, h*2ng /"n làm vi6c hi6u qu5 
trong môi tr*+ng /a qu!c gia”.

D!"NG TRÙNG D!"NG

TH.S H# YÊN TH$C
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình h#c ngành Qu$n tr% D%ch v& 
Du l%ch & L' hành t(i )(i h#c FPT c*p nh*t 
xu h!+ng qu,c t-, s. d&ng giáo trình toàn 
c/u và có s0 tham v1n c2a các chuyên gia 
uy tín trong và ngoài n!+c. 100% sinh viên 
có ít nh1t 1 h#c k3 h#c Ti-ng Anh t(i M4, 
Úc, Malaysia, Philippines... 56 trau d7i kh$ 
n8ng ngo(i ng'. Bên c(nh 5ó, sinh viên 
còn 5!9c h#c thêm ngo(i ng' th: 2 là 
Ti-ng Trung (ho;c Ti-ng Nh*t, Hàn, Pháp, 
Tây Ban Nha...).

 Nh'ng chuy-n 5i th0c 5%a xuyên Vi<t, 
qu,c t- 5!9c t= ch:c th!>ng xuyên trong 
nh'ng n8m h#c giúp sinh viên hi6u bi-t 
sâu r?ng v@ ki-n th:c du l%ch; v8n hóa 5a 
qu,c gia, 5a vùng mi@n.

 S0 k-t n,i c2a tr!>ng v+i h"n 300 doanh 
nghi<p thành viên và 5,i tác c2a T*p 5oàn 
FPT là l9i th- cho sinh viên, giúp sinh viên 
)(i h#c FPT h#c t*p, th0c hành, tr$i 
nghi<m và rèn luy<n trong các vai trò t= 
ch:c 5i@u hành, thi-t k- tour, h!+ng dAn 
tour... 56 v'ng vàng v@ chuyên môn, sBn 
sàng cho ngh@ nghi<p trong t!"ng lai.

 )!9c xem là ngành “công nghi<p không 
khói” có ti@m n8ng phát tri6n m(nh mC trong 
xu h!+ng toàn c/u hóa và s0 phát tri6n c2a 
kinh t- - v8n hóa - xã h?i, ngành Qu$n tr% D%ch 
v& Du l%ch & L' hành mang l(i tri6n v#ng 
ngh@ nghi<p r?ng l+n cho ng!>i h#c.

 Sinh viên t,t nghi<p ngành Qu$n tr% D%ch v& 
Du l%ch & L' hành sBn sàng phát tri6n s0 
nghi<p n8ng 5?ng, chuyên nghi<p v+i thu 
nh*p h1p dAn t(i v% trí: H!+ng dAn viên du 
l%ch; Qu$n lD công ty du l%ch; Qu$n tr%, thi-t k- 
tour; )i@u hành, booking các d%ch v& (vé máy 
bay, khách s(n, resort, nhà hàng, show gi$i trí 
du l%ch, khu gi$i trí,...); Chuyên viên t= ch:c s0 
ki<n du l%ch, t= ch:c tour, teambuilding; 
Ch8m sóc khách hàng cho các hãng tour, t! 
v1n tour du l%ch.

 Sinh viên khEi nghi<p và phát tri6n ti@m 
n8ng kinh doanh D%ch v& Du l%ch – L' hành 
c2a riêng mình; Làm ti@n 5@ cho ch!"ng 
trình Cao h#c, gi$ng d(y v@ du l%ch t(i các c" 
sE 5ào t(o v@ du l%ch, l' hành, tr!>ng 5(i h#c, 
cao 5Fng, vi<n nghiên c:u,... trên c$ n!+c.

QU$N TR%
D%CH V&

DU L%CH &
L' HÀNH

QU$N TR%
D%CH V&

DU L%CH &
L' HÀNH
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!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình h#c ngành Qu$n tr% D%ch v& 
Du l%ch & L' hành t(i )(i h#c FPT c*p nh*t 
xu h!+ng qu,c t-, s. d&ng giáo trình toàn 
c/u và có s0 tham v1n c2a các chuyên gia 
uy tín trong và ngoài n!+c. 100% sinh viên 
có ít nh1t 1 h#c k3 h#c Ti-ng Anh t(i M4, 
Úc, Malaysia, Philippines... 56 trau d7i kh$ 
n8ng ngo(i ng'. Bên c(nh 5ó, sinh viên 
còn 5!9c h#c thêm ngo(i ng' th: 2 là 
Ti-ng Trung (ho;c Ti-ng Nh*t, Hàn, Pháp, 
Tây Ban Nha...).

 Nh'ng chuy-n 5i th0c 5%a xuyên Vi<t, 
qu,c t- 5!9c t= ch:c th!>ng xuyên trong 
nh'ng n8m h#c giúp sinh viên hi6u bi-t 
sâu r?ng v@ ki-n th:c du l%ch; v8n hóa 5a 
qu,c gia, 5a vùng mi@n.

 S0 k-t n,i c2a tr!>ng v+i h"n 300 doanh 
nghi<p thành viên và 5,i tác c2a T*p 5oàn 
FPT là l9i th- cho sinh viên, giúp sinh viên 
)(i h#c FPT h#c t*p, th0c hành, tr$i 
nghi<m và rèn luy<n trong các vai trò t= 
ch:c 5i@u hành, thi-t k- tour, h!+ng dAn 
tour... 56 v'ng vàng v@ chuyên môn, sBn 
sàng cho ngh@ nghi<p trong t!"ng lai.

 )!9c xem là ngành “công nghi<p không 
khói” có ti@m n8ng phát tri6n m(nh mC trong 
xu h!+ng toàn c/u hóa và s0 phát tri6n c2a 
kinh t- - v8n hóa - xã h?i, ngành Qu$n tr% D%ch 
v& Du l%ch & L' hành mang l(i tri6n v#ng 
ngh@ nghi<p r?ng l+n cho ng!>i h#c.

 Sinh viên t,t nghi<p ngành Qu$n tr% D%ch v& 
Du l%ch & L' hành sBn sàng phát tri6n s0 
nghi<p n8ng 5?ng, chuyên nghi<p v+i thu 
nh*p h1p dAn t(i v% trí: H!+ng dAn viên du 
l%ch; Qu$n lD công ty du l%ch; Qu$n tr%, thi-t k- 
tour; )i@u hành, booking các d%ch v& (vé máy 
bay, khách s(n, resort, nhà hàng, show gi$i trí 
du l%ch, khu gi$i trí,...); Chuyên viên t= ch:c s0 
ki<n du l%ch, t= ch:c tour, teambuilding; 
Ch8m sóc khách hàng cho các hãng tour, t! 
v1n tour du l%ch.

 Sinh viên khEi nghi<p và phát tri6n ti@m 
n8ng kinh doanh D%ch v& Du l%ch – L' hành 
c2a riêng mình; Làm ti@n 5@ cho ch!"ng 
trình Cao h#c, gi$ng d(y v@ du l%ch t(i các c" 
sE 5ào t(o v@ du l%ch, l' hành, tr!>ng 5(i h#c, 
cao 5Fng, vi<n nghiên c:u,... trên c$ n!+c.

QU$N TR%
D%CH V&

DU L%CH &
L' HÀNH

QU$N TR%
D%CH V&

DU L%CH &
L' HÀNH

 

29

wȏǞ� ɈȲɚȟȁǐ� ǶƜǿ�ɨǞƼƧ�ƱƐȁǐ�ƧƔȯل� Ƨǘɐɯƺȁ�
ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�ǲǘȏȁǐ�ǐǞƊȁ�ȺƊȁǐ�ɈȲșȁǐل�ƧȜ�
ǘȑǞ� ǐǞƊȌ� Ƕɚɐ� ɨȝǞ� ȁǘɟȁǐ� ƧȌȁ� ȁǐɚȟǞ�ǿȝǞل�
ɨƌȁ� ǘȌƋ�ǿȝǞ�ǿȔǞ� ȁǐƜɯ� ǲǘǞƻȁ� ©ɐƝȁ� ɈȲǧ�
jǘƋƧǘ� Ⱥƛȁ� ƱɚȞƧ� ɮƻȯ� ɨƜȌ� ɈȌȯ� ȁǐƜȁǘ�

ƱƋȁǐ�ǿȜ�ɚȝƧى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Thay cho h!c ph"n th#c hành trên mô 
hình khách s$n t$i tr%&ng, sinh viên 
ngành Qu'n tr( Khách s$n t$i )$i h!c FPT 
có 3 *+n 6 tháng h!c 4 môn chuyên 
ngành và 1 H!c k, OJT t$i nh-ng khách 
s$n 5* (sao) trong và ngoài n%.c nh%: 
Shilla Monogram Quangnam Danang 
Resort, Furama resort Da Nang, The 
Ocean resort, Risemount Premier Da 
Nang, Novotel Danang Han River.

 Ch%/ng trình *ào t$o ngành Qu'n tr( 
Khách s$n c0a )$i h!c FPT *%1c thi+t k+, 
phát tri2n và tri2n khai b3i *4i ng5 
chuyên gia, d#a trên các khung *ào t$o 
v6 Qu'n tr( Khách s$n c0a Malaysia và 
Th7y s8 – n/i v9n *%1c ví nh% “cái nôi” c0a 
ngành Qu'n tr( Khách s$n qu9c t+.

 Ti+ng Anh là ngôn ng- chính *%1c s: 
d7ng trong d$y và h!c ngành Qu'n tr( 
Khách s$n t$i )$i h!c FPT. 100% sinh viên 
)$i h!c FPT tham gia H!c k, t$i n%.c 
ngoài, H!c k, )ào t$o trong doanh 
nghi;p giúp sinh viên s<n sàng cho s# 
nghi;p toàn c"u.

 V.i k= n>ng th#c ti?n thành th$o, ki+n th@c 
chuyên môn v-ng vàng v6 công tác qu'n lA, 
thu"n th7c nghi;p v7 khách s$n, sinh viên 
ngành Qu'n tr( Khách s$n *áp @ng yêu c"u 
th( tr%&ng toàn c"u.

 Sinh viên tr3 thành Qu'n lA các d(ch v7 t$i 
khách s$n nh%: Ti6n s'nh (Front OBce), HCu 
s'nh (Back OBce), Nhà hàng (Food & Bever-
age), Phòng (Housekeeping) trong các khách 
s$n và nhà hàng, du thuy6n 4 - 5* (sao).

 V.i tri2n v!ng ngh6 nghi;p cao, sinh viên là 
Chuyên viên kinh doanh, phát tri2n các d(ch 
v7, tD ch@c s# ki;n t$i khách s$n; Chuyên 
viên b4 phCn marketing, nhân s#, tài chính... 
t$i khách s$n, nhà hàng trong n%.c và qu9c 
t+; Chuyên viên các B4, S3 và các tD ch@c V>n 
hóa - Th2 thao và Du l(ch…

QU$N TR%
KHÁCH S"N
QU$N TR%

KHÁCH S"N

ÀȲȌȁǐ�ɮɐ�ǘɚȝȁǐ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ǲǞȁǘ�Ɉƻ�Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ�
ɨƜ� ɈƋƧ� Ʊȑȁǐ� ȁǐƜɯ� ƧƜȁǐ� ȺƓɐ� ٧� Ȳȑȁǐ� ƧəƊ�
yǘƕɈ� Ɲȁ� ɈȝǞ� ȁƽȁ� ǲǞȁǘ� Ɉƻ� Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ� ɨƜ� Ⱥɜ�
ǘȞȯ� ɈƋƧ�ßǞƼɈ�yƊǿ�٤�yǘƕɈ� Ɲȁل� ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�
ɈȐɈ�ȁǐǘǞƼȯ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ�Ƨȍ�ɈȲǞƾȁ�
ɨșȁǐ�ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�ȁǘǞƽɐ�ǶǮȁǘ�ɨɜƧى�

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #ào t$o ngành Ngôn ng% 
Nh&t thi't k' v(i s) c* v+n c,a chuyên gia 
qu*c t', s- d.ng giáo trình toàn c/u. 

 100% sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng 
t*t hai ngo$i ng%: Ti'ng Nh&t và ti'ng Anh. 
Sinh viên #!0c tham gia 1 - 2 h1c k2 chuyên 
ngành t$i tr!3ng Kyoto University of 
Foreign Studies, Shinshu University ho4c 
Rissho University (Nh&t B5n), tr5i nghi6m 
#3i s*ng, v7n hóa, con ng!3i c,a x8 s9 m4t 
tr3i m1c. 

 M:i l(p h1c kho5ng 20 - 30 sinh viên, t7ng 
kh5 n7ng t!"ng tác gi%a sinh viên - gi5ng 
viên. Sinh viên #!0c rèn luy6n và phát tri;n 
t! duy ph5n bi6n, th)c hành ngôn ng% 
thành th$o.
 
 Sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng t*t 
ti'ng Anh và ti'ng Nh&t #; phát tri;n ngh< 
nghi6p theo #=nh h!(ng Biên – Phiên d=ch, 
Công ngh6 Thông tin và Qu5n tr= Du l=ch - 
Khách s$n.

 V(i trình #> và hi;u bi't v< môi tr!3ng 
v7n hóa, xã h>i Nh&t B5n, c- nhân Ngôn 
ng% Nh&t t$i ?$i h1c FPT tr9 thành biên - 
phiên d=ch viên trong các t@ ch8c chính 
ph,, phi chính ph, và th!"ng m$i; H!(ng 
dAn viên du l=ch; Nghiên c8u viên; Phát 
thanh viên - Phát ngôn viên - Biên t&p viên 
t$i các toà so$n, #ài truy<n hình. 

 C" h>i làm vi6c t$i Nh&t B5n ho4c công 
tác t$i các công ty c,a Nh&t B5n t$i Vi6t 
Nam và các n!(c v(i thu nh&p h+p dAn 9 
nhi<u v= trí nh! tr0 lB kinh doanh, tr0 lB 
giám #*c, qu5n lB phân x!9ng, qu5n lB d) 
án, giám #*c #i<u hành… t$i các công ty.

 C- nhân Ngôn ng% Nh&t gi5ng d$y trong 
các tr!3ng ?$i h1c, Cao #Cng, các trung 
tâm Nh&t ng%, #ào t$o ti'ng Nh&t cho các 
công ty, t@ ch8c c,a Nh&t B5n.
 
 Kh5 n7ng s- d.ng ti'ng Nh&t thông 
th$o cùng hi;u bi't v< chuyên ngành 
Công ngh6 Thông tin, c- nhân Ngôn ng% 
Nh&t có th; phát tri;n và tr9 thành nh%ng 
kD s! c/u n*i t$i các doanh nghi6p, t@ 
ch8c chuyên v< Công ngh6 - KD thu&t t$i 
Vi6t Nam và Nh&t B5n.

NGÔN NG$
NH%T

NGÔN NG$
NH%T
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“Qu!n tr" Du l"ch và Khách s#n là ngành h$c thú v", n%i làm 
vi&c không ph!i là trong b'n b(c t)*ng mà là nh+ng resort 
c,a các t-p .oàn qu'c t/, ph#m vi làm vi&c c,a b#n là th/ 
gi0i ch( không gi0i h#n 1 m2t v3n phòng hay m2t thành 
ph'. N/u b#n còn do d4, thì t't nh5t hãy c( th6 tr!i nghi&m 
.i, vì sau .ó cu2c s'ng luôn cho các b#n c% h2i thay .7i và 
ch$n l4a b5t c( lúc nào”.

!ǘə�ȁǘǞƼǿ� ȑ�ǿȏȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�٧�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁل�
,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�!ǘɐɯƺȁ�ǐǞƊ�ƧƊȌ�ƧƔȯ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�ɨƜ�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁ
٧�yǐɐɯƺȁ�JǞƋǿ�ƱȐƧ�ßǞƼȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�I§À

"Ngành Qu!n tr" D"ch v8 Du l"ch & L+ hành không ph!i là m2t 
ngành nghiên c(u l9 thuy/t mà .òi h:i tính th4c ti;n cao, linh 
ho#t, th)*ng xuyên thay .7i .< .áp (ng nhu c=u c,a du khách. 
>ây là m2t ngh? .áng t4 hào và .áng trân tr$ng khi m@i ng)*i 
làm d"ch v8 .ang ngày .êm cùng chung tay ki/n t#o ra nh+ng 
tr!i nghi&m tuy&t v*i cho du khách, góp ph=n xây d4ng nên 
ngành du l"ch c,a n)0c ta ngày càng phát tri<n m#nh mA”.

THBY H! TRUNG CHÁNH

ÔNG PH"M TÔ HOÀI
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wȏǞ� ɈȲɚȟȁǐ� ǶƜǿ�ɨǞƼƧ�ƱƐȁǐ�ƧƔȯل� Ƨǘɐɯƺȁ�
ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�ǲǘȏȁǐ�ǐǞƊȁ�ȺƊȁǐ�ɈȲșȁǐل�ƧȜ�
ǘȑǞ� ǐǞƊȌ� Ƕɚɐ� ɨȝǞ� ȁǘɟȁǐ� ƧȌȁ� ȁǐɚȟǞ�ǿȝǞل�
ɨƌȁ� ǘȌƋ�ǿȝǞ�ǿȔǞ� ȁǐƜɯ� ǲǘǞƻȁ� ©ɐƝȁ� ɈȲǧ�
jǘƋƧǘ� Ⱥƛȁ� ƱɚȞƧ� ɮƻȯ� ɨƜȌ� ɈȌȯ� ȁǐƜȁǘ�

ƱƋȁǐ�ǿȜ�ɚȝƧى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Thay cho h!c ph"n th#c hành trên mô 
hình khách s$n t$i tr%&ng, sinh viên 
ngành Qu'n tr( Khách s$n t$i )$i h!c FPT 
có 3 *+n 6 tháng h!c 4 môn chuyên 
ngành và 1 H!c k, OJT t$i nh-ng khách 
s$n 5* (sao) trong và ngoài n%.c nh%: 
Shilla Monogram Quangnam Danang 
Resort, Furama resort Da Nang, The 
Ocean resort, Risemount Premier Da 
Nang, Novotel Danang Han River.

 Ch%/ng trình *ào t$o ngành Qu'n tr( 
Khách s$n c0a )$i h!c FPT *%1c thi+t k+, 
phát tri2n và tri2n khai b3i *4i ng5 
chuyên gia, d#a trên các khung *ào t$o 
v6 Qu'n tr( Khách s$n c0a Malaysia và 
Th7y s8 – n/i v9n *%1c ví nh% “cái nôi” c0a 
ngành Qu'n tr( Khách s$n qu9c t+.

 Ti+ng Anh là ngôn ng- chính *%1c s: 
d7ng trong d$y và h!c ngành Qu'n tr( 
Khách s$n t$i )$i h!c FPT. 100% sinh viên 
)$i h!c FPT tham gia H!c k, t$i n%.c 
ngoài, H!c k, )ào t$o trong doanh 
nghi;p giúp sinh viên s<n sàng cho s# 
nghi;p toàn c"u.

 V.i k= n>ng th#c ti?n thành th$o, ki+n th@c 
chuyên môn v-ng vàng v6 công tác qu'n lA, 
thu"n th7c nghi;p v7 khách s$n, sinh viên 
ngành Qu'n tr( Khách s$n *áp @ng yêu c"u 
th( tr%&ng toàn c"u.

 Sinh viên tr3 thành Qu'n lA các d(ch v7 t$i 
khách s$n nh%: Ti6n s'nh (Front OBce), HCu 
s'nh (Back OBce), Nhà hàng (Food & Bever-
age), Phòng (Housekeeping) trong các khách 
s$n và nhà hàng, du thuy6n 4 - 5* (sao).

 V.i tri2n v!ng ngh6 nghi;p cao, sinh viên là 
Chuyên viên kinh doanh, phát tri2n các d(ch 
v7, tD ch@c s# ki;n t$i khách s$n; Chuyên 
viên b4 phCn marketing, nhân s#, tài chính... 
t$i khách s$n, nhà hàng trong n%.c và qu9c 
t+; Chuyên viên các B4, S3 và các tD ch@c V>n 
hóa - Th2 thao và Du l(ch…

QU$N TR%
KHÁCH S"N
QU$N TR%

KHÁCH S"N

ÀȲȌȁǐ�ɮɐ�ǘɚȝȁǐ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ǲǞȁǘ�Ɉƻ�Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ�
ɨƜ� ɈƋƧ� Ʊȑȁǐ� ȁǐƜɯ� ƧƜȁǐ� ȺƓɐ� ٧� Ȳȑȁǐ� ƧəƊ�
yǘƕɈ� Ɲȁ� ɈȝǞ� ȁƽȁ� ǲǞȁǘ� Ɉƻ� Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ� ɨƜ� Ⱥɜ�
ǘȞȯ� ɈƋƧ�ßǞƼɈ�yƊǿ�٤�yǘƕɈ� Ɲȁل� ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�
ɈȐɈ�ȁǐǘǞƼȯ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ�Ƨȍ�ɈȲǞƾȁ�
ɨșȁǐ�ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�ȁǘǞƽɐ�ǶǮȁǘ�ɨɜƧى�

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #ào t$o ngành Ngôn ng% 
Nh&t thi't k' v(i s) c* v+n c,a chuyên gia 
qu*c t', s- d.ng giáo trình toàn c/u. 

 100% sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng 
t*t hai ngo$i ng%: Ti'ng Nh&t và ti'ng Anh. 
Sinh viên #!0c tham gia 1 - 2 h1c k2 chuyên 
ngành t$i tr!3ng Kyoto University of 
Foreign Studies, Shinshu University ho4c 
Rissho University (Nh&t B5n), tr5i nghi6m 
#3i s*ng, v7n hóa, con ng!3i c,a x8 s9 m4t 
tr3i m1c. 

 M:i l(p h1c kho5ng 20 - 30 sinh viên, t7ng 
kh5 n7ng t!"ng tác gi%a sinh viên - gi5ng 
viên. Sinh viên #!0c rèn luy6n và phát tri;n 
t! duy ph5n bi6n, th)c hành ngôn ng% 
thành th$o.
 
 Sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng t*t 
ti'ng Anh và ti'ng Nh&t #; phát tri;n ngh< 
nghi6p theo #=nh h!(ng Biên – Phiên d=ch, 
Công ngh6 Thông tin và Qu5n tr= Du l=ch - 
Khách s$n.

 V(i trình #> và hi;u bi't v< môi tr!3ng 
v7n hóa, xã h>i Nh&t B5n, c- nhân Ngôn 
ng% Nh&t t$i ?$i h1c FPT tr9 thành biên - 
phiên d=ch viên trong các t@ ch8c chính 
ph,, phi chính ph, và th!"ng m$i; H!(ng 
dAn viên du l=ch; Nghiên c8u viên; Phát 
thanh viên - Phát ngôn viên - Biên t&p viên 
t$i các toà so$n, #ài truy<n hình. 

 C" h>i làm vi6c t$i Nh&t B5n ho4c công 
tác t$i các công ty c,a Nh&t B5n t$i Vi6t 
Nam và các n!(c v(i thu nh&p h+p dAn 9 
nhi<u v= trí nh! tr0 lB kinh doanh, tr0 lB 
giám #*c, qu5n lB phân x!9ng, qu5n lB d) 
án, giám #*c #i<u hành… t$i các công ty.

 C- nhân Ngôn ng% Nh&t gi5ng d$y trong 
các tr!3ng ?$i h1c, Cao #Cng, các trung 
tâm Nh&t ng%, #ào t$o ti'ng Nh&t cho các 
công ty, t@ ch8c c,a Nh&t B5n.
 
 Kh5 n7ng s- d.ng ti'ng Nh&t thông 
th$o cùng hi;u bi't v< chuyên ngành 
Công ngh6 Thông tin, c- nhân Ngôn ng% 
Nh&t có th; phát tri;n và tr9 thành nh%ng 
kD s! c/u n*i t$i các doanh nghi6p, t@ 
ch8c chuyên v< Công ngh6 - KD thu&t t$i 
Vi6t Nam và Nh&t B5n.

NGÔN NG$
NH%T

NGÔN NG$
NH%T

“Qu!n tr" Du l"ch và Khách s#n là ngành h$c thú v", n%i làm 
vi&c không ph!i là trong b'n b(c t)*ng mà là nh+ng resort 
c,a các t-p .oàn qu'c t/, ph#m vi làm vi&c c,a b#n là th/ 
gi0i ch( không gi0i h#n 1 m2t v3n phòng hay m2t thành 
ph'. N/u b#n còn do d4, thì t't nh5t hãy c( th6 tr!i nghi&m 
.i, vì sau .ó cu2c s'ng luôn cho các b#n c% h2i thay .7i và 
ch$n l4a b5t c( lúc nào”.

!ǘə�ȁǘǞƼǿ� ȑ�ǿȏȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�٧�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁل�
,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�!ǘɐɯƺȁ�ǐǞƊ�ƧƊȌ�ƧƔȯ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�ɨƜ�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁ
٧�yǐɐɯƺȁ�JǞƋǿ�ƱȐƧ�ßǞƼȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�I§À

"Ngành Qu!n tr" D"ch v8 Du l"ch & L+ hành không ph!i là m2t 
ngành nghiên c(u l9 thuy/t mà .òi h:i tính th4c ti;n cao, linh 
ho#t, th)*ng xuyên thay .7i .< .áp (ng nhu c=u c,a du khách. 
>ây là m2t ngh? .áng t4 hào và .áng trân tr$ng khi m@i ng)*i 
làm d"ch v8 .ang ngày .êm cùng chung tay ki/n t#o ra nh+ng 
tr!i nghi&m tuy&t v*i cho du khách, góp ph=n xây d4ng nên 
ngành du l"ch c,a n)0c ta ngày càng phát tri<n m#nh mA”.

THBY H! TRUNG CHÁNH

ÔNG PH"M TÔ HOÀI



“T!i "!i h#c FPT, chúng tôi $ào t!o nh%ng con ng&'i ch( 
$)ng, có kh* n+ng t, tr- hóa b*n thân khi máy móc ngày 
càng $.i m/i và nhu c0u c(a xã h)i m1i ngày m)t thay $.i”.

٧�w ��ªƊǏ˹ƵȺ�!ȌǶǶƵƊǐƵ�ٛ�ɐȺɈȲƊǶǞƊٜ
٧�JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�ÀȲɐɯƽȁ�Ɉǘȏȁǐ�,Ɗ�ȯǘɚȜȁǐ�ɈǞƼȁ

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Ngành Truy!n thông "a ph#$ng ti%n - "H FPT không ch& 
giúp cho b'n phát tri(n tài n)ng mà còn giúp c*i thi%n k+ 
n)ng chuyên môn và k+ n)ng m!m c,a b'n. B'n s- thông 
th'o 2 ngo'i ng.. Ngoài ra, khi h/c ngành này b'n s- s0m 
1#2c 1#$ng 13u v0i nh.ng thách th4c, c$ h5i, rèn luy%n cho 
b'n s6 thích 4ng nh'y bén, x7 l8 nh.ng v9n 1! sáng su:t và 
chuyên nghi%p”.

TH.S PHAN B!O CHÂU

TR"#NG M$ CHI
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“Mình l!a ch"n ngành Qu#n tr$ Khách s%n là vì thích ngành 
d$ch v&, '()c 'i nhi*u n+i ', tìm hi,u v* nhi*u n*n v-n hóa 
.m th!c khác nhau trên th/ gi0i. H+n h/t mình mu1n h"c 
h2i v* .m th!c ph(+ng Tây c3ng nh( các n(0c châu Á. 4i,m 
khác bi5t khi/n mình l!a ch"n ngành này 6 4%i h"c FPT là 
t%o c+ h7i cho sinh viên h"c t8p và th!c t8p 6 n(0c ngoài”. 

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Mình không thích làm vi5c bàn gi9y, không thích c:m m;t 
vào laptop. B#n thân mình là ng(<i h(0ng ngo%i. Mình mu1n 
h"c cái gì 'ó mà nó sát v0i '<i s1ng và khi/n mình tho#i mái 
nh9t. 4ây là lí do mình ch"n ngành Qu#n tr$ Khách s%n t%i 
4%i h"c FPT”.

NGÔ GIA T!"NG

NGUY#N Y$N LINH



“T!i "!i h#c FPT, chúng tôi $ào t!o nh%ng con ng&'i ch( 
$)ng, có kh* n+ng t, tr- hóa b*n thân khi máy móc ngày 
càng $.i m/i và nhu c0u c(a xã h)i m1i ngày m)t thay $.i”.

٧�w ��ªƊǏ˹ƵȺ�!ȌǶǶƵƊǐƵ�ٛ�ɐȺɈȲƊǶǞƊٜ
٧�JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�ÀȲɐɯƽȁ�Ɉǘȏȁǐ�,Ɗ�ȯǘɚȜȁǐ�ɈǞƼȁ

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Ngành Truy!n thông "a ph#$ng ti%n - "H FPT không ch& 
giúp cho b'n phát tri(n tài n)ng mà còn giúp c*i thi%n k+ 
n)ng chuyên môn và k+ n)ng m!m c,a b'n. B'n s- thông 
th'o 2 ngo'i ng.. Ngoài ra, khi h/c ngành này b'n s- s0m 
1#2c 1#$ng 13u v0i nh.ng thách th4c, c$ h5i, rèn luy%n cho 
b'n s6 thích 4ng nh'y bén, x7 l8 nh.ng v9n 1! sáng su:t và 
chuyên nghi%p”.

TH.S PHAN B!O CHÂU

TR"#NG M$ CHI

 

ÀǞƻȁǐ� �ȁǘ� ǘǞƼȁ� ǶƜ� ȁǐȏȁ� ȁǐɟ� ƧǘǠȁǘ� ƧəƊ�
ǘȜȁכנ��ȱɐȐƧ�ǐǞƊ�ɨƜ�ǶƜ�ȁǐȏȁ�ȁǐɟ�Ɉǘɛ�ǘƊǞ�
ƧəƊ�ǐƖȁכף��ȱɐȐƧ�ǐǞƊ�ɈȲƺȁ�Ɉǘƻ�ǐǞȝǞى�!Ȝ�ǘȑǞ�
ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ƧəƊ�Ƨɞ�ȁǘƓȁ�yǐȏȁ�ȁǐɟ��ȁǘ�
Ȳȑȁǐ�ǿȠ�ɨƜ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ǲǘȏȁǐ�ȁǐɝȁǐى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #!$c xây d%ng theo h!&ng 
“Industry Relevant”, s' d(ng giáo trình 
toàn c)u, c*p nh*t th!+ng xuyên. Sinh 
viên có tr,i nghi-m qu.c t/ ngay t0i 
campus v&i #1i ng2 gi,ng viên, sinh viên 
qu.c t/. H3c k4 chuyên ngành t0i các #.i 
tác giáo d(c qu.c t/ #em l0i c" h1i giao 
l!u toàn c)u.

 M5i l&p h3c kho,ng 20 – 30 sinh viên, t6ng 
kh, n6ng t!"ng tác gi7a sinh viên – gi,ng 
viên. Sinh viên #!$c rèn luy-n và phát tri8n 
t! duy ph,n bi-n, th%c hành ngôn ng7 
thành th0o. 91i ng2 gi,ng viên có kinh 
nghi-m và chuyên môn cao v&i trình #1 
Ti/n s:, Th0c s: có nhi;u n6m kinh nghi-m.

 Sinh viên #!$c #ào t0o và s' d(ng t.t 
Ti/ng Anh và Ti/ng Trung #8 phát tri8n 
ngh; nghi-p theo #<nh h!&ng S! ph0m, 
Truy;n thông ho=c Kinh doanh Qu.c t/.
  
 Sinh viên #!$c #ào t0o k> n6ng m;m 
ph(c v( cho công vi-c nh! k> n6ng giao 
ti/p, làm vi-c nhóm hi-u qu,, kh?i nghi-p 
thông qua các ho0t #1ng #ào t0o và ho0t 
#1ng câu l0c b1 #8 phát tri8n toàn di-n, 
s@n sàng cho s% nghi-p toàn c)u.

 Thành th0o Ngôn ng7 Anh – m1t trong 
nh7ng ngôn ng7 phA bi/n nhBt th/ gi&i, c' 
nhân Ngôn ng7 Anh có c" h1i ngh; nghi-p 
trong l:nh v%c: Giáo d(c, 9.i ngo0i, Truy;n 
thông, Kinh doanh, Du l<ch - Khách s0n.

 C' nhân t.t nghi-p ngành Ngôn ng7 Anh 
tr? thành nghiên cCu viên ho=c #,m trách 
công tác qu,n lD, gi,ng d0y Ngôn ng7 Anh 
t0i các tr!+ng 90i h3c, Cao #Eng, Vi-n 
nghiên cCu ngôn ng7, trung tâm Anh ng7 
trong và ngoài n!&c.

 Chuyên viên quan h- #.i ngo0i t0i 90i sC 
quán, Lãnh s% quán, Doanh nghi-p; Phiên 
d<ch viên, Biên d<ch viên, Biên t*p viên t0i tA 
chCc chính phF - phi chính phF, nhà xuBt 
b,n, #ài truy;n hình ho=c tr? thành các 
phiên d<ch viên t% do v&i thu nh*p hBp dGn.
V&i ki/n thCc v; ngôn ng7 và ki/n thCc bA tr$ 
v; kinh t/ - qu,n tr<, c' nhân ngành Ngôn 
ng7 Anh tr? thành qu,n lD kinh doanh, tr$ lD 
giám #.c, chuyên viên marketing, chuyên 
viên nhân s%, qu,n tr< v6n phòng, #0i di-n 
th!"ng m0i cho các công ty #a qu.c gia...

NGÔN NG$
ANH

NGÔN NG$
ANH
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“Mình l!a ch"n ngành Qu#n tr$ Khách s%n là vì thích ngành 
d$ch v&, '()c 'i nhi*u n+i ', tìm hi,u v* nhi*u n*n v-n hóa 
.m th!c khác nhau trên th/ gi0i. H+n h/t mình mu1n h"c 
h2i v* .m th!c ph(+ng Tây c3ng nh( các n(0c châu Á. 4i,m 
khác bi5t khi/n mình l!a ch"n ngành này 6 4%i h"c FPT là 
t%o c+ h7i cho sinh viên h"c t8p và th!c t8p 6 n(0c ngoài”. 

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Mình không thích làm vi5c bàn gi9y, không thích c:m m;t 
vào laptop. B#n thân mình là ng(<i h(0ng ngo%i. Mình mu1n 
h"c cái gì 'ó mà nó sát v0i '<i s1ng và khi/n mình tho#i mái 
nh9t. 4ây là lí do mình ch"n ngành Qu#n tr$ Khách s%n t%i 
4%i h"c FPT”.

NGÔ GIA T!"NG

NGUY#N Y$N LINH
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“Mình ch!n "#i h!c FPT vì s$ %&'c h!c 100% giáo trình và 
gi(ng d#y b)ng ti*ng Anh, ngoài ra còn có nh+ng h!c k, trao 
%-i, tr(i nghi.m n&/c ngoài t#o cho mình nhi0u c1 h2i h1n 
%3 giao l&u v4n hóa c5ng nh& c(i thi.n ti*ng Anh”.

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ��ȁǘ

JǞƝȁǐ�ɨǞƺȁ�,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

“Hi.n nay, ti*ng Anh ngày càng %&'c hoàn thi.n và tr6 nên ph- 
bi*n t#i nhi0u n1i trên th* gi/i. Ngành Ngôn ng+ Anh không ch7 
giúp các b#n thông th#o ti*ng Anh, mà còn có kh( n4ng giúp 
chúng ta m6 r2ng các gi/i h#n, 8ng d9ng %&'c v/i nhi0u ngành 
ngh0 khác nhau, có kh( n4ng làm vi.c t#i các công ty Vi.t Nam 
và c( công ty n&/c ngoài”.

NGUY!N NG"C TRINH 

MR. REYNA LARA 
GUILLERMO RAFAEL



ÀȲȌȁǐ�ɮɐ�ǘɚȝȁǐ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ǲǞȁǘ�Ɉƻ�Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ�
ɨƜ� ɈƋƧ� Ʊȑȁǐ� ȁǐƜɯ� ƧƜȁǐ� ȺƓɐ� ٧� Ȳȑȁǐ� ƧəƊ�
yǘƕɈ� Ɲȁ� ɈȝǞ� ȁƽȁ� ǲǞȁǘ� Ɉƻ� Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ� ɨƜ� Ⱥɜ�
ǘȞȯ� ɈƋƧ�ßǞƼɈ�yƊǿ�٤�yǘƕɈ� Ɲȁل� ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�
ɈȐɈ�ȁǐǘǞƼȯ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ�Ƨȍ�ɈȲǞƾȁ�
ɨșȁǐ�ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�ȁǘǞƽɐ�ǶǮȁǘ�ɨɜƧى�

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #ào t$o ngành Ngôn ng% 
Nh&t thi't k' v(i s) c* v+n c,a chuyên gia 
qu*c t', s- d.ng giáo trình toàn c/u. 

 100% sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng 
t*t hai ngo$i ng%: Ti'ng Nh&t và ti'ng Anh. 
Sinh viên #!0c tham gia 1 - 2 h1c k2 chuyên 
ngành t$i tr!3ng Kyoto University of 
Foreign Studies, Shinshu University ho4c 
Rissho University (Nh&t B5n), tr5i nghi6m 
#3i s*ng, v7n hóa, con ng!3i c,a x8 s9 m4t 
tr3i m1c. 

 M:i l(p h1c kho5ng 20 - 30 sinh viên, t7ng 
kh5 n7ng t!"ng tác gi%a sinh viên - gi5ng 
viên. Sinh viên #!0c rèn luy6n và phát tri;n 
t! duy ph5n bi6n, th)c hành ngôn ng% 
thành th$o.
 
 Sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng t*t 
ti'ng Anh và ti'ng Nh&t #; phát tri;n ngh< 
nghi6p theo #=nh h!(ng Biên – Phiên d=ch, 
Công ngh6 Thông tin và Qu5n tr= Du l=ch - 
Khách s$n.

 V(i trình #> và hi;u bi't v< môi tr!3ng 
v7n hóa, xã h>i Nh&t B5n, c- nhân Ngôn 
ng% Nh&t t$i ?$i h1c FPT tr9 thành biên - 
phiên d=ch viên trong các t@ ch8c chính 
ph,, phi chính ph, và th!"ng m$i; H!(ng 
dAn viên du l=ch; Nghiên c8u viên; Phát 
thanh viên - Phát ngôn viên - Biên t&p viên 
t$i các toà so$n, #ài truy<n hình. 

 C" h>i làm vi6c t$i Nh&t B5n ho4c công 
tác t$i các công ty c,a Nh&t B5n t$i Vi6t 
Nam và các n!(c v(i thu nh&p h+p dAn 9 
nhi<u v= trí nh! tr0 lB kinh doanh, tr0 lB 
giám #*c, qu5n lB phân x!9ng, qu5n lB d) 
án, giám #*c #i<u hành… t$i các công ty.

 C- nhân Ngôn ng% Nh&t gi5ng d$y trong 
các tr!3ng ?$i h1c, Cao #Cng, các trung 
tâm Nh&t ng%, #ào t$o ti'ng Nh&t cho các 
công ty, t@ ch8c c,a Nh&t B5n.
 
 Kh5 n7ng s- d.ng ti'ng Nh&t thông 
th$o cùng hi;u bi't v< chuyên ngành 
Công ngh6 Thông tin, c- nhân Ngôn ng% 
Nh&t có th; phát tri;n và tr9 thành nh%ng 
kD s! c/u n*i t$i các doanh nghi6p, t@ 
ch8c chuyên v< Công ngh6 - KD thu&t t$i 
Vi6t Nam và Nh&t B5n.

NGÔN NG$
NH%T

NGÔN NG$
NH%T
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“Qu!n tr" Du l"ch và Khách s#n là ngành h$c thú v", n%i làm 
vi&c không ph!i là trong b'n b(c t)*ng mà là nh+ng resort 
c,a các t-p .oàn qu'c t/, ph#m vi làm vi&c c,a b#n là th/ 
gi0i ch( không gi0i h#n 1 m2t v3n phòng hay m2t thành 
ph'. N/u b#n còn do d4, thì t't nh5t hãy c( th6 tr!i nghi&m 
.i, vì sau .ó cu2c s'ng luôn cho các b#n c% h2i thay .7i và 
ch$n l4a b5t c( lúc nào”.

!ǘə�ȁǘǞƼǿ� ȑ�ǿȏȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�٧�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁل�
,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�!ǘɐɯƺȁ�ǐǞƊ�ƧƊȌ�ƧƔȯ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�ɨƜ�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁ
٧�yǐɐɯƺȁ�JǞƋǿ�ƱȐƧ�ßǞƼȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�I§À

"Ngành Qu!n tr" D"ch v8 Du l"ch & L+ hành không ph!i là m2t 
ngành nghiên c(u l9 thuy/t mà .òi h:i tính th4c ti;n cao, linh 
ho#t, th)*ng xuyên thay .7i .< .áp (ng nhu c=u c,a du khách. 
>ây là m2t ngh? .áng t4 hào và .áng trân tr$ng khi m@i ng)*i 
làm d"ch v8 .ang ngày .êm cùng chung tay ki/n t#o ra nh+ng 
tr!i nghi&m tuy&t v*i cho du khách, góp ph=n xây d4ng nên 
ngành du l"ch c,a n)0c ta ngày càng phát tri<n m#nh mA”.

THBY H! TRUNG CHÁNH

ÔNG PH"M TÔ HOÀI



ÀȲȌȁǐ�ɮɐ�ǘɚȝȁǐ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ǲǞȁǘ�Ɉƻ�Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ�
ɨƜ� ɈƋƧ� Ʊȑȁǐ� ȁǐƜɯ� ƧƜȁǐ� ȺƓɐ� ٧� Ȳȑȁǐ� ƧəƊ�
yǘƕɈ� Ɲȁ� ɈȝǞ� ȁƽȁ� ǲǞȁǘ� Ɉƻ� Ɉǘƻ�ǐǞȝǞ� ɨƜ� Ⱥɜ�
ǘȞȯ� ɈƋƧ�ßǞƼɈ�yƊǿ�٤�yǘƕɈ� Ɲȁل� ȺǞȁǘ�ɨǞƺȁ�
ɈȐɈ�ȁǐǘǞƼȯ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ�Ƨȍ�ɈȲǞƾȁ�
ɨșȁǐ�ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ɈȲȌȁǐ�ȁǘǞƽɐ�ǶǮȁǘ�ɨɜƧى�

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #ào t$o ngành Ngôn ng% 
Nh&t thi't k' v(i s) c* v+n c,a chuyên gia 
qu*c t', s- d.ng giáo trình toàn c/u. 

 100% sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng 
t*t hai ngo$i ng%: Ti'ng Nh&t và ti'ng Anh. 
Sinh viên #!0c tham gia 1 - 2 h1c k2 chuyên 
ngành t$i tr!3ng Kyoto University of 
Foreign Studies, Shinshu University ho4c 
Rissho University (Nh&t B5n), tr5i nghi6m 
#3i s*ng, v7n hóa, con ng!3i c,a x8 s9 m4t 
tr3i m1c. 

 M:i l(p h1c kho5ng 20 - 30 sinh viên, t7ng 
kh5 n7ng t!"ng tác gi%a sinh viên - gi5ng 
viên. Sinh viên #!0c rèn luy6n và phát tri;n 
t! duy ph5n bi6n, th)c hành ngôn ng% 
thành th$o.
 
 Sinh viên #!0c #ào t$o và s- d.ng t*t 
ti'ng Anh và ti'ng Nh&t #; phát tri;n ngh< 
nghi6p theo #=nh h!(ng Biên – Phiên d=ch, 
Công ngh6 Thông tin và Qu5n tr= Du l=ch - 
Khách s$n.

 V(i trình #> và hi;u bi't v< môi tr!3ng 
v7n hóa, xã h>i Nh&t B5n, c- nhân Ngôn 
ng% Nh&t t$i ?$i h1c FPT tr9 thành biên - 
phiên d=ch viên trong các t@ ch8c chính 
ph,, phi chính ph, và th!"ng m$i; H!(ng 
dAn viên du l=ch; Nghiên c8u viên; Phát 
thanh viên - Phát ngôn viên - Biên t&p viên 
t$i các toà so$n, #ài truy<n hình. 

 C" h>i làm vi6c t$i Nh&t B5n ho4c công 
tác t$i các công ty c,a Nh&t B5n t$i Vi6t 
Nam và các n!(c v(i thu nh&p h+p dAn 9 
nhi<u v= trí nh! tr0 lB kinh doanh, tr0 lB 
giám #*c, qu5n lB phân x!9ng, qu5n lB d) 
án, giám #*c #i<u hành… t$i các công ty.

 C- nhân Ngôn ng% Nh&t gi5ng d$y trong 
các tr!3ng ?$i h1c, Cao #Cng, các trung 
tâm Nh&t ng%, #ào t$o ti'ng Nh&t cho các 
công ty, t@ ch8c c,a Nh&t B5n.
 
 Kh5 n7ng s- d.ng ti'ng Nh&t thông 
th$o cùng hi;u bi't v< chuyên ngành 
Công ngh6 Thông tin, c- nhân Ngôn ng% 
Nh&t có th; phát tri;n và tr9 thành nh%ng 
kD s! c/u n*i t$i các doanh nghi6p, t@ 
ch8c chuyên v< Công ngh6 - KD thu&t t$i 
Vi6t Nam và Nh&t B5n.

NGÔN NG$
NH%T

NGÔN NG$
NH%T
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“H!c ngành Ngôn ng" Nh#t $ tr%&ng '(i h!c FPT, b(n không 
ch) thành th*c 4 k+ n,ng nghe – nói – -!c – vi.t, mà còn -%/c 
-ào t(o ti.ng Nh#t 0ng d*ng trong các l1nh v2c IT, kinh t., 
qu3n l4 d2 án, du l5ch… B(n có th6 s7 d*ng ti.ng Nh#t $ m!i 
lúc m!i n8i nh% m9t ng%&i Nh#t và s:n sàng 0ng tuy6n vào 
các công ty Nh#t t(i Vi;t Nam c<ng nh% $ Nh#t B3n”. 

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ�٤�!ǘɛȁǐ�Ƨǘǩ�yǘƕɈ�ȁǐɟ�yל

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ

“Nh#t là -=t n%>c xinh -?p, giàu v,n hóa, h8n n"a, ngày nay có 
r=t nhi@u công ty Nh#t -Au t% vào Vi;t Nam. NBm bBt -%/c 
-i@u -ó, mình -ã -,ng kí vào ngành Ngôn ng" Nh#t cCa '(i 
h!c FPT. D '(i h!c FPT, mình không ch) -%/c h!c ti.ng Nh#t, 
v,n hóa, l5ch s7, v,n h!c Nh#t mà còn -%/c h!c c3 v@ kinh t.. 
'i@u này giúp ích cho mình r=t nhi@u”.

LÊ PHAN B!O "#NG

L$U TH% THÚY H&NG
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TUY!N SINH - H"C B#NG
Quy ch! tuy"n sinh #$i h%c FPT:  

ÀǘƊǿ�ǲǘƝȌ�ɈƛǞ�

H%c b&ng #$i h%c FPT: 

H%c phí #$i h%c FPT: 

ÀǘƊǿ�ǲǘƝȌ�ɈƛǞ

ÀǘƊǿ�ǲǘƝȌ�ɈƛǞ�

“Qu!n tr" Du l"ch và Khách s#n là ngành h$c thú v", n%i làm 
vi&c không ph!i là trong b'n b(c t)*ng mà là nh+ng resort 
c,a các t-p .oàn qu'c t/, ph#m vi làm vi&c c,a b#n là th/ 
gi0i ch( không gi0i h#n 1 m2t v3n phòng hay m2t thành 
ph'. N/u b#n còn do d4, thì t't nh5t hãy c( th6 tr!i nghi&m 
.i, vì sau .ó cu2c s'ng luôn cho các b#n c% h2i thay .7i và 
ch$n l4a b5t c( lúc nào”.

!ǘə�ȁǘǞƼǿ� ȑ�ǿȏȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�٧�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁل�
,ƛǞ�ǘșƧ�I§À

٧�!ǘɐɯƺȁ�ǐǞƊ�ƧƊȌ�ƧƔȯ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�(ɐ�ǶǧƧǘ�ɨƜ�jǘƋƧǘ�Ⱥƛȁ
٧�yǐɐɯƺȁ�JǞƋǿ�ƱȐƧ�ßǞƼȁ�©ɐƝȁ�ɈȲǧ�jǞȁǘ�ƮȌƊȁǘ�I§À

"Ngành Qu!n tr" D"ch v8 Du l"ch & L+ hành không ph!i là m2t 
ngành nghiên c(u l9 thuy/t mà .òi h:i tính th4c ti;n cao, linh 
ho#t, th)*ng xuyên thay .7i .< .áp (ng nhu c=u c,a du khách. 
>ây là m2t ngh? .áng t4 hào và .áng trân tr$ng khi m@i ng)*i 
làm d"ch v8 .ang ngày .êm cùng chung tay ki/n t#o ra nh+ng 
tr!i nghi&m tuy&t v*i cho du khách, góp ph=n xây d4ng nên 
ngành du l"ch c,a n)0c ta ngày càng phát tri<n m#nh mA”.

THBY H! TRUNG CHÁNH

ÔNG PH"M TÔ HOÀI



“H!c ngành Ngôn ng" Nh#t $ tr%&ng '(i h!c FPT, b(n không 
ch) thành th*c 4 k+ n,ng nghe – nói – -!c – vi.t, mà còn -%/c 
-ào t(o ti.ng Nh#t 0ng d*ng trong các l1nh v2c IT, kinh t., 
qu3n l4 d2 án, du l5ch… B(n có th6 s7 d*ng ti.ng Nh#t $ m!i 
lúc m!i n8i nh% m9t ng%&i Nh#t và s:n sàng 0ng tuy6n vào 
các công ty Nh#t t(i Vi;t Nam c<ng nh% $ Nh#t B3n”. 

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ�٤�!ǘɛȁǐ�Ƨǘǩ�yǘƕɈ�ȁǐɟ�yל

²Ǟȁǘ�ɨǞƺȁ�ȁǐƜȁǘ�yǐȏȁ�ȁǐɟ�yǘƕɈ

“Nh#t là -=t n%>c xinh -?p, giàu v,n hóa, h8n n"a, ngày nay có 
r=t nhi@u công ty Nh#t -Au t% vào Vi;t Nam. NBm bBt -%/c 
-i@u -ó, mình -ã -,ng kí vào ngành Ngôn ng" Nh#t cCa '(i 
h!c FPT. D '(i h!c FPT, mình không ch) -%/c h!c ti.ng Nh#t, 
v,n hóa, l5ch s7, v,n h!c Nh#t mà còn -%/c h!c c3 v@ kinh t.. 
'i@u này giúp ích cho mình r=t nhi@u”.

LÊ PHAN B!O "#NG

L$U TH% THÚY H&NG
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TUY!N SINH - H"C B#NG
Quy ch! tuy"n sinh #$i h%c FPT:  

ÀǘƊǿ�ǲǘƝȌ�ɈƛǞ�

H%c b&ng #$i h%c FPT: 

H%c phí #$i h%c FPT: 

ÀǘƊǿ�ǲǘƝȌ�ɈƛǞ

ÀǘƊǿ�ǲǘƝȌ�ɈƛǞ�



 

ÀǞƻȁǐ� �ȁǘ� ǘǞƼȁ� ǶƜ� ȁǐȏȁ� ȁǐɟ� ƧǘǠȁǘ� ƧəƊ�
ǘȜȁכנ��ȱɐȐƧ�ǐǞƊ�ɨƜ�ǶƜ�ȁǐȏȁ�ȁǐɟ�Ɉǘɛ�ǘƊǞ�
ƧəƊ�ǐƖȁכף��ȱɐȐƧ�ǐǞƊ�ɈȲƺȁ�Ɉǘƻ�ǐǞȝǞى�!Ȝ�ǘȑǞ�
ȁǐǘƽ�ȁǐǘǞƼȯ�ƧəƊ�Ƨɞ�ȁǘƓȁ�yǐȏȁ�ȁǐɟ��ȁǘ�
Ȳȑȁǐ�ǿȠ�ɨƜ�ȯǘƋɈ�ɈȲǞƾȁ�ǲǘȏȁǐ�ȁǐɝȁǐى

!ÀO T"O KHÁC BI#T
 Ch!"ng trình #!$c xây d%ng theo h!&ng 
“Industry Relevant”, s' d(ng giáo trình 
toàn c)u, c*p nh*t th!+ng xuyên. Sinh 
viên có tr,i nghi-m qu.c t/ ngay t0i 
campus v&i #1i ng2 gi,ng viên, sinh viên 
qu.c t/. H3c k4 chuyên ngành t0i các #.i 
tác giáo d(c qu.c t/ #em l0i c" h1i giao 
l!u toàn c)u.

 M5i l&p h3c kho,ng 20 – 30 sinh viên, t6ng 
kh, n6ng t!"ng tác gi7a sinh viên – gi,ng 
viên. Sinh viên #!$c rèn luy-n và phát tri8n 
t! duy ph,n bi-n, th%c hành ngôn ng7 
thành th0o. 91i ng2 gi,ng viên có kinh 
nghi-m và chuyên môn cao v&i trình #1 
Ti/n s:, Th0c s: có nhi;u n6m kinh nghi-m.

 Sinh viên #!$c #ào t0o và s' d(ng t.t 
Ti/ng Anh và Ti/ng Trung #8 phát tri8n 
ngh; nghi-p theo #<nh h!&ng S! ph0m, 
Truy;n thông ho=c Kinh doanh Qu.c t/.
  
 Sinh viên #!$c #ào t0o k> n6ng m;m 
ph(c v( cho công vi-c nh! k> n6ng giao 
ti/p, làm vi-c nhóm hi-u qu,, kh?i nghi-p 
thông qua các ho0t #1ng #ào t0o và ho0t 
#1ng câu l0c b1 #8 phát tri8n toàn di-n, 
s@n sàng cho s% nghi-p toàn c)u.

 Thành th0o Ngôn ng7 Anh – m1t trong 
nh7ng ngôn ng7 phA bi/n nhBt th/ gi&i, c' 
nhân Ngôn ng7 Anh có c" h1i ngh; nghi-p 
trong l:nh v%c: Giáo d(c, 9.i ngo0i, Truy;n 
thông, Kinh doanh, Du l<ch - Khách s0n.

 C' nhân t.t nghi-p ngành Ngôn ng7 Anh 
tr? thành nghiên cCu viên ho=c #,m trách 
công tác qu,n lD, gi,ng d0y Ngôn ng7 Anh 
t0i các tr!+ng 90i h3c, Cao #Eng, Vi-n 
nghiên cCu ngôn ng7, trung tâm Anh ng7 
trong và ngoài n!&c.

 Chuyên viên quan h- #.i ngo0i t0i 90i sC 
quán, Lãnh s% quán, Doanh nghi-p; Phiên 
d<ch viên, Biên d<ch viên, Biên t*p viên t0i tA 
chCc chính phF - phi chính phF, nhà xuBt 
b,n, #ài truy;n hình ho=c tr? thành các 
phiên d<ch viên t% do v&i thu nh*p hBp dGn.
V&i ki/n thCc v; ngôn ng7 và ki/n thCc bA tr$ 
v; kinh t/ - qu,n tr<, c' nhân ngành Ngôn 
ng7 Anh tr? thành qu,n lD kinh doanh, tr$ lD 
giám #.c, chuyên viên marketing, chuyên 
viên nhân s%, qu,n tr< v6n phòng, #0i di-n 
th!"ng m0i cho các công ty #a qu.c gia...

NGÔN NG$
ANH

NGÔN NG$
ANH

Khám phá campus !H FPT

M"t ngày là sinh viên !#i h$c FPT

3:35 / 1:17:35

3:35 / 1:17:35

3:35 / 1:17:35

©ɐƶɈ�ǿƣ�©ª�Ʊƾ�xƵǿ�ƧǘǞ�ɈǞƻɈ

©ɐƶɈ�ǿƣ�©ª�Ʊƾ�xƵǿ�ƧǘǞ�ɈǞƻɈ

©ɐƶɈ�ǿƣ�©ª�Ʊƾ�xƵǿ�ƧǘǞ�ɈǞƻɈ

Các s% ki&n, ho#t '"ng n(i b)t

GÓC
REVIEW
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Báo chí!

G!p g" sinh viên Vi#t Nam
tham gia Microsoft Imagine Cup

4 tiêu chí giúp $H FPT tr% thành tr&'ng 
công ngh# ()t chu*n qu+c t,.

Sinh viên Vi#t (&-c doanh nghi#p Nh.t
chào (ón v/i m0c l&1ng nghìn (ô
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CAMPUS
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STUDY
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National and International 
Accredited Programs
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Learning
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On-the-Job Training
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Achievement

International on
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Overseas
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Never say No to a 
Justified Request

Supportive

Friendly

Safe

Green Site
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Báo chí!

G!p g" sinh viên Vi#t Nam
tham gia Microsoft Imagine Cup

4 tiêu chí giúp $H FPT tr% thành tr&'ng 
công ngh# ()t chu*n qu+c t,.

Sinh viên Vi#t (&-c doanh nghi#p Nh.t
chào (ón v/i m0c l&1ng nghìn (ô
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 FPT
DA NANG
CAMPUS

Khu !ô th" FPT City, P. Hòa H#i, Q. Ng$ Hành S%n, TP. !à N&ng
https://dnuni.fpt.edu.vn
https://www.facebook.com/daihocfptdanang
(0236) 7300 999
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