ĐẠI HỌC FPT
“Chúng tôi mong
chuyên gia trong
v
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Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trương Gia Bình
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT
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Industry Relevant

SỨ MỆNH
Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo
người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.
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Giáo dục và đào tạo là tổ chức và quản trị việc tự học
của người học.
Tầm nhìn iGSM: Trở thành một hệ thống giáo dục
Mega mang tính quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội và
dựa trên các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất.
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Smart Education

M
Mega

Tiến sĩ Lê Trường Tùng
Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT

QS Stars: Kiểm định Đại học FPT, chất lượng 5 sao về Chất lượng Đào tạo, Việc làm, Trách nhiệm Xã hội và Cơ sở vật chất
ACBSP: Ngành Quản trị Kinh doanh (Đại học FPT Hà Nội) chính thức đạt kiểm định toàn phần ACBSP

ASOCIO: Đại học FPT giành giải ICT Education Award của Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á Thái Bình Dương (2018)

Với lợi thế thành viên cốt lõi của Tập đoàn FPT, các ngành đào tạo của Đại học FPT
dựa vào nền tảng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số, hội nhập toàn cầu.
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KHỐI NGÀNH
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3

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kỹ thuật Phần mềm
An toàn Thông tin
Trí tuệ Nhân tạo
Thiết kế Mỹ thuật số

Kinh doanh Quốc tế
Digital Marketing
Truyền thông Đa phương tiện
Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành
Quản trị Khách sạn

TOP 3

TOP 200

SAO KHUÊ

Trường Đại học Đào tạo Quản trị
Kinh doanh hàng đầu Việt Nam
(Eduniversal xếp hạng)

Trường Đại học đào tạo Quản trị
Kinh doanh tốt nhất thế giới
(Eduniversal xếp hạng)

13 năm liền đạt giải thưởng Sao
Khuê uy tín cho đơn vị Đào tạo
CNTT hệ Chính quy xuất sắc

ASOCIO Award 2018
Trường Đại học Đào tạo
Công nghệ Thông tin
xuất sắc tại Châu Á

KHỐI NGÀNH

NGÔN NGỮ
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn (dự kiến)

AUN-QA

BEST BRANDS

Năm 2018, Đại học FPT là thành viên
liên kết của “Mạng lưới các trường
Đại học Đông Nam Á” AUN – QA

"Giải thưởng thương hiệu xuất sắc
thế giới 2018" tại hạng mục
Best Brands in Education Tertiary

ACM/ICPC

CDIO

UniRank

QS STARS

ACBSP

Chất lượng giáo dục Quốc gia

Nhiều giải thưởng tại Cuộc thi
lập trình quốc tế lâu đời và danh giá
dành cho sinh viên các trường mạnh
nhất về CNTT (Eduniversal xếp hạng)

Năm 2017, Đại học FPT là 1
trong 5 trường Đại học của
Việt Nam vinh dự trở thành
thành viên của CDIO

TOP 4 trường Đại học uy
tín hàng đầu Việt Nam

Đại học FPT là trường Đại học Việt Nam
đầu tiên đạt chuẩn 3 Sao của
Tổ chức Giáo dục Quốc tế QS
(Quacquarelli Symonds) Anh Quốc

Chính thức công nhận chất lượng
đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
Đại học FPT (Đại học FPT Hà Nội) đạt
tiêu chuẩn quốc tế ACBSP

Đạt kiểm định chất lượng,
Đại học FPT được tự chủ trong
mở ngành và liên kết đào tạo
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Campus Đại học FPT Cần Thơ hoạt động từ
năm 2017, đáp ứng yêu cầu phát triển
nguồn nhân lực kỹ thuật – công nghệ hiện
đại của vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng
sông Cửu Long.

Campus Đại học FPT TP.HCM hoạt động từ

Campus Đại học FPT Đà Nẵng hoạt động từ

năm 2008. Đây là nơi tập trung các công ty

năm 2010, tọa lạc tại Khu Đô thị FPT - một

công nghệ cao như Intel (USA), Nidec

đô thị xanh trong lòng thành phố. Từ đỉnh

(Japan),... và các trung tâm nghiên cứu khoa

núi Ngũ Hành Sơn nhìn xuống, trường như

học, kỹ thuật hiện đại. Với lối kiến trúc ấn

bức tranh hài hòa giữa những đường nét

tượng, Trường Đại học FPT TP. HCM được

thiết kế trẻ trung, hiện đại tạo nên một

đánh giá là campus xanh độc đáo bậc nhất

không gian năng động và tràn đầy sức sống.
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TP. HCM.

Campus Đại học FPT Hà Nội hoạt động từ

Campus Đại học FPT Quy Nhơn hoạt động

năm 2006, tọa lạc tại Khu Công nghệ cao

từ năm 2021. Công trình nằm trong dự án

Hòa Lạc. Đây là nơi đem đến không gian

Nghiên cứu - Thương mại hóa - Đào tạo về

trong lành và yên tĩnh cho quá trình học

Trí tuệ Nhân tạo quy mô lớn của Tập đoàn

tập. Nơi đây còn tập trung nhiều doanh

FPT. Tổ hợp công trình tọa lạc gần trung

nghiệp sản xuất phần mềm, trung tâm

tâm thành phố Quy Nhơn bên bờ biển xanh

nghiên cứu và triển khai công nghệ...

mát, đem lại cảm hứng học tập.
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Kỹ Thuật Phần Mềm

02

Các Ngành Đào Tạo

15

An Toàn Thông Tin

03

Các Campus Của Đại Học FPT

17

Trí Tuệ Nhân Tạo

05

Chân Dung Sinh Viên Đại Học FPT

19

Thiết Kế Mỹ Thuật Số

06

Môi Trường Học Tập Quốc Tế

21

Kinh Doanh Quốc Tế

07

Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc

23

Digital Marketing

08

Hoạt Động Phát Triển Cá Nhân Toàn Diện

25

Truyền Thông Đa Phương Tiện

09

Local Exchange

27

Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành

10

Đáp Ứng Yêu Cầu Doanh Nghiệp

29

Quản Trị Khách Sạn

11

Cấu Trúc Chương Trình Đào Tạo

31

Ngôn Ngữ Anh

35

Tuyển Sinh - Học Bổng

33

Ngôn Ngữ Nhật

36

Góc Review
04
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SINH VIÊN ĐẠI HỌC FPT
Có kinh nghiệm từ 4-8 tháng
trước khi tốt nghiệp.
Vững kiến thức chuyên ngành
Thông thạo 2 ngoại ngữ
(Tiếng Anh + Tiếng Nhật/ Tiếng Trung).

Thích nghi tốt với môi trường học tập
và trải nghiệm tại nước ngoài,
sẵn sàng cho công việc toàn cầu.
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Có kỹ năng mềm cần thiết, đáp ứng
nhu cầu tuyển dụng trong bối cảnh
hội nhập quốc tế và nhu cầu nhân lực
của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP QUỐC TẾ
Chương trình được xây dựng theo chuẩn học thuật quốc tế: ACM, ACBSP, CDIO và được kiểm định quốc gia, quốc tế.
Giáo trình tại Đại học FPT là giáo trình toàn cầu.

Trở thành công dân toàn cầu
Tiếng Anh được sử dụng trong suốt quá trình học tập, làm
việc và đời sống. Ở Đại học FPT, sinh viên được đào tạo để đạt

Trải nghiệm môi trường quốc tế
Hòa nhập cùng sinh viên quốc tế
Tại campus Đại học FPT, sinh viên được học tập và giao lưu với những giảng

trình độ tiếng Anh tối thiểu 6.0 IELTS hoặc tương đương trước

viên, sinh viên quốc tế. Đại học FPT tạo ra một môi trường quốc tế năng động,

khi bước vào các học kỳ chuyên ngành với giáo trình quốc tế.

đem lại những trải nghiệm đa văn hóa ngay tại campus.

C

Sinh viên học chương trình Tiếng Anh nền tảng tại Little UK không gian Anh quốc thu nhỏ tại Đại học FPT. Trong suốt các
năm học, thực hiện khóa luận và thi cử tại trường, sinh viên sử
dụng hoàn toàn Tiếng Anh.
Sau khi học xong 5 cấp độ tiếng Anh tại Đại học FPT, sinh viên
tham gia học kỳ Tiếng Anh tại nước ngoài để “cọ xát”, thấu
hiểu môi trường quốc tế. Sinh viên phát triển năng lực hội
nhập thông qua Học kỳ chuyên ngành tại các trường Đại học
ở nước ngoài. Đây là hoạt động kết nối của Đại học FPT với các
Thích nghi tốt
đối tác giáo dục danh tiếng trên thế giới đào tạo công dân

Học kỳ nước ngoài
Đại học FPT liên kết với 180 đối tác gồm trường đại học uy tín ở 40 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sinh viên Đại học FPT có từ 1-2 học kỳ
học tập tại nước ngoài cùng nhiều chương trình trải nghiệm quốc tế.
Ngay từ năm nhất, sinh viên viên tham gia học kỳ Tiếng Anh tại các đối
tác giáo dục trên thế giới của Đại học FPT. Sinh viên có trải nghiệm
ít nhất 1 học kỳ tại các trường Đại học nổi tiếng ở Singapore, Mỹ,
Australia, Đức, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... thông qua Học
kỳ chuyên ngành, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Thực tập, làm việc toàn cầu
Với mạng lưới công ty thành viên, các khách hàng,

toàn cầu.

đối tác là những tập đoàn đa quốc gia, sinh viên

Song song Tiếng Anh, sinh viên được trang bị ngoại ngữ thứ 2

Hitachi, Panasonic, Microsoft… 10% sinh viên

là Tiếng Trung/ Tiếng Nhật.

Đại học FPT có cơ hội thực tập toàn cầu tại
tốt nghiệp Đại học FPT đang làm việc tại
Anh, Úc, Mỹ, Nhật, Pháp...
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Bản sắc

Vovinam - Việt Võ Đạo

Nhạc cụ Dân tộc
Chương trình học Đại học FPT không chỉ mang màu sắc quốc tế mà còn đậm đà văn hóa dân tộc. Trở thành
công dân toàn cầu, sinh viên Đại học FPT ghi dấu Việt Nam trên bản đồ thế giới. Những nét văn hóa dân tộc
trong chương trình đào tạo là một trong những điểm thu hút sinh viên quốc tế đến với Đại học FPT.
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Phát triển đam mê cùng
hoạt động Câu lạc bộ
Với hơn 20 CLB hoạt động tại Đại học FPT, sinh
viên thỏa sức phát triển đam mê. Từ ca hát đến
nhảy múa, từ hiện đại đến nhạc cụ truyền thống,
từ dẫn chương trình đến các hoạt động chuyên
môn như Code, kinh doanh - khởi nghiệp...

Các workshop và talkshow
đa dạng lĩnh vực
Sự sáng tạo, mới mẻ mang đến nhiều giá trị ở
các hoạt động trải nghiệm của sinh viên.

Tôn trọng sự khác biệt
Văn hóa tôn trọng sự khác biệt tạo nên một
môi trường học tập cởi mở và động lực phát
triển cho mỗi cá nhân.

HOẠT ĐỘNG

PHÁT TRIỂN
CÁ NHÂN
TOÀN DIỆN
Thông qua hoạt động trải nghiệm, trường

Đại học FPT trang bị năng lực lãnh đạo, sáng tạo,
khởi nghiệp, tinh thần cộng đồng... cho sinh viên.

Trải nghiệm
văn hóa vùng miền

Sinh viên được khám phá văn hóa vùng miền
thông qua chương trình 48 giờ chuyển động, 7
ngày trải nghiệm. Mỗi chuyến đi là thách thức
sinh tồn, sân chơi trải nghiệm thú vị để sinh viên
tự chủ, trưởng thành và phát triển toàn diện.

Rèn luyện tập trung

Sinh viên Đại học FPT bắt đầu tháng Rèn luyện
tập trung ngay sau khi bước vào trường. Sinh
viên được rèn luyện kỷ luật, nề nếp sinh hoạt, kỹ
năng sống trong môi trường tập thể. Những
thói quen mới cho cuộc sống sinh viên sẽ được
thiết lập.

Trau dồi năng lực lãnh đạo,
sáng tạo và khởi nghiệp
Innovation Space - một không gian được xây
dựng tại Đại học FPT giúp sinh viên phát huy
tiềm năng sáng tạo và khởi nghiệp. Tham gia

“Sinh viên Đại học FPT
sở hữu kiến thức, kỹ năng để
trở thành những nhân tố ưu tú,
lãnh đạo tiên phong và khai
phá thành công tiềm năng
khởi nghiệp.”

Innovation Space và cuộc thi FPT Hackathon,
ACM/ICPC, FPT Edu Research Festival, sinh
viên trình bày giải pháp phát triển kinh tế,
sáng kiến công nghệ, quản trị doanh
nghiệp, thương thuyết trực tiếp với
các doanh nhân và nhà đầu tư về
mô hình kinh doanh, nhu cầu
vốn và khả năng phát triển
trong tương lai của sản
phẩm...

hiện

thực

hóa giấc mơ khởi
nghiệp.
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Với 5 campus tọa lạc tại 5 thành phố lớn,

Campus Đại học FPT tại TP. HCM

Campus Đại học FPT tại Cần Thơ

sinh viên Đại học FPT có trải nghiệm ít nhất
1 học kỳ tại bất kỳ campus nào ngoài
campus chính đã đăng ký ban đầu.

Campus Đại học FPT tại Quy Nhơn

Campus Đại học FPT tại Đà Nẵng

Campus Đại học FPT tại Hà Nội
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Đại học trong lòng doanh nghiệp
Đại học FPT khởi sinh từ khát vọng đổi thay nền
giáo dục Việt Nam từ Tập đoàn FPT - Tập đoàn hàng đầu
Việt Nam về Công nghệ Thông tin, quảng cáo trực tuyến
và dịch vụ viễn thông. Sinh ra trong lòng doanh nghiệp,
Đại học FPT đào tạo định hướng doanh nghiệp, và sản
phẩm là những gì xã hội cần, công nghiệp cần.

ACM: Association for Computing Machinery
ACBSP: Accreditation Council for Business Schools and Programs
CDIO: Conceive Design Implement Operate

Chương trình đào tạo, giáo trình đáp ứng toàn cầu
Sinh viên Đại học FPT được đào tạo theo chương trình đạt chuẩn:
ACM, ACBSP, CDIO (*) và đạt kiểm định quốc gia, quốc tế. Đại học
FPT sử dụng giáo trình toàn cầu trong suốt quá trình giảng dạy/học
tập. Các nghiên cứu về xu hướng phát triển trên thế giới, khảo sát yêu
cầu doanh nghiệp nổi tiếng như GE, Microsoft... được trường Đại học
FPT đưa vào mục tiêu/chương trình đào tạo.

Hợp tác đào tạo với doanh nghiệp
Lãnh đạo ưu tú của doanh nghiệp là diễn giả trong các hội thảo, cố vấn tại
các cuộc thi giúp trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, xu thế nghề
nghiệp cho sinh viên.

Đào tạo tại doanh nghiệp - Học kỳ On the Job Training
Sau 5 học kỳ tại trường, sinh viên Đại học FPT đủ kiến thức, kỹ năng nền tảng để
làm việc trong doanh nghiệp. 100% sinh viên tham gia học kỳ 6 - học kỳ On the Job
Training (OJT), được đào tạo trong doanh nghiệp với đúng ngành nghề đang theo
học. Doanh nghiệp giao việc trên cơ sở đào tạo sinh viên. Sinh viên cọ xát thực tế, tích
lũy kinh nghiệm từ các dự án.

Khóa luận tốt nghiệp gắn với dự án doanh nghiệp
100% sinh viên Đại học FPT thực hiện Khóa luận tốt nghiệp - kỳ học giúp sinh viên vận
dụng tổng hợp tất cả các kiến thức, kỹ năng. Đặc biệt, sinh viên rèn luyện khả năng làm việc
nhóm - một kỹ năng quan trọng trong quá trình làm việc. Khóa luận hoàn chỉnh thể hiện
thành quả của trưởng nhóm, thành viên, kế hoạch, phát huy tinh thần của tập thể. Nhiều
doanh nghiệp đến Đại học FPT tuyển dụng sinh viên thực hiện dự án. Hoàn thành tốt một trong
các dự án tương đương với sinh viên đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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GIAI ĐOẠN 1

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN NỀN TẢNG

GIAI ĐOẠN CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ NGÀNH

Tuần lễ định hướng, Tháng rèn luyện tập trung,
Tiếng Anh nền tảng, Học kỳ Tiếng Anh tại nước
ngoài, Vovinam - Việt Võ Đạo là các học phần sinh
viên Đại học FPT học ngay từ năm đầu tiên. Những
học phần này trang bị phương pháp học Đại học
hiệu quả: tự học, làm việc nhóm, quản lý thời gian,
tối ưu hóa năng lực não bộ, cải thiện kết quả học
tập. Kết thúc giai đoạn 1, sinh viên đạt trình độ
tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 6.0, sẵn sàng
lĩnh hội kiến thức chuyên ngành bằng giáo trình
quốc tế trong những năm tiếp theo.

Sinh viên học các môn liên quan đến ngành học
đang theo đuổi và môn học kỹ năng như giao tiếp,
làm việc nhóm... Sinh viên khối ngành Công nghệ
Thông tin học ngoại ngữ thứ 2 là Tiếng Nhật. Sinh
viên khối ngành Kinh tế học Tiếng Trung.

GIAI ĐOẠN 3

GIAI ĐOẠN 4

GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH HẸP VÀ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Sinh viên được đào tạo trong doanh nghiệp ngay
từ học kỳ 6: On the Job Training (OJT). Đây là hoạt
động của Đại học FPT trong kết nối doanh nghiệp,
các lãnh đạo ưu tú, chuyên gia doanh nghiệp lớn
như FPT Software, Bosch, MB... sẽ trực tiếp đào tạo
sinh viên.

Ngay sau khi hoàn thành kỳ OJT, sinh viên có kinh
nghiệm thực tiễn bổ ích. Sinh viên tiếp tục bồi
dưỡng kiến thức, kỹ năng Chuyên ngành tại trường
vào Học kỳ 7 – Học kỳ 8. 100% sinh viên Đại học FPT
sẽ tham gia Kỳ 9: Khóa luận tốt nghiệp. Kỳ học giúp
sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng
trong gần 4 năm và rèn luyện khả năng làm việc
nhóm - một kỹ năng quan trọng trong quá trình làm
việc tại doanh nghiệp. Sản phẩm hoàn chỉnh thể
hiện thành quả của các thành viên, ý tưởng và kế
hoạch thực thi. Trải qua 9 kỳ học, sinh viên Đại học
FPT tự tin chinh phục doanh nghiệp trong và ngoài
nước, ghi dấu ấn trên thị trường nhân lực toàn cầu.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Với lợi thế là thành viên của Tập đoàn
công nghệ FPT, sinh viên Đại học FPT
được tiếp cận nhanh chóng với xu hướng
phát triển thế giới. Chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học
FPT được thiết kế căn cứ chuẩn ACM,
ABET, VINASA (*), các chuẩn học thuật nghề nghiệp toàn cầu với sự tư vấn của
các chuyên gia và doanh nghiệp danh
tiếng như Tập đoàn FPT, Tập đoàn IBM...
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ
thuật Phần mềm của Đại học FPT tích
hợp kiến thức và kỹ năng, sinh viên
nhanh chóng thích nghi với môi trường
doanh nghiệp.
Đội ngũ Giảng viên có kinh nghiệm và
chuyên môn cao với trình độ Tiến sĩ, Thạc
sĩ. Lãnh đạo ưu tú của các doanh nghiệp
phần mềm danh tiếng là diễn giả trong
các hội thảo, cố vấn trong các cuộc thi tại
Đại học FPT. 100% sinh viên tham gia Học
kỳ Đào tạo trong doanh nghiệp và thực
hiện Khóa luận tốt nghiệp.
Sinh viên ngành Kỹ thuật Phần mềm tại
Đại học FPT thông thạo Tiếng Anh và
Tiếng Nhật, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn
cầu. Sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh tối
thiểu tương đương IELTS 6.0 trước khi
bước vào Học kỳ chuyên ngành, Học kỳ
đào tạo trong doanh nghiệp.

13

KỸ THUẬT
PHẦN MỀM
Sinh viên Đại học FPT đã và đang làm việc
tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore – những thị
trường Công nghệ Thông tin hàng đầu của
thế giới.
Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm,
sinh viên trở thành Chuyên viên giải pháp
phần mềm; Chuyên viên phân tích dữ liệu;
Chuyên viên kiểm thử phần mềm; Chuyên
viên đảm bảo chất lượng phần mềm;
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ sản phẩm
phần mềm; Chuyên viên phát triển ứng
dụng di động.
Sinh viên là những Kỹ sư lập trình, Kỹ sư
phát triển hệ thống nhúng tương lai tại các
doanh nghiệp phần mềm, doanh nghiệp
ứng dụng Công nghệ Thông tin vào vận
hành.
Association for Computing Machinery
Accreditation Board for Engineering and
Technology

PHẠM HUY HOÀNG

“Đại học FPT đã cho mình những kiến thức nền tảng rất
quý giá, một môi trường học tập tuyệt vời, nơi mình có thể
thoải mái cạnh tranh trong học tập. Việc học tài liệu và
giáo trình 100% tiếng Anh làm mình phải cố hết sức để
phát triển khả năng ngoại ngữ. Điều này giúp mình rất
nhiều trong việc đi du học và làm việc nước ngoài sau này”.

LÊ VĂN QUÝ HOÀNG

“Thế mạnh về CNTT, môi trường học tập năng động, đào
tạo song ngữ Anh - Nhật... Đại học FPT đem lại cho mình
nhiều trải nghiệm trong học tập và cuộc sống. Việc chọn
đúng giúp mình định hình được tính cách, tri thức và vị trí
công việc hiện tại”.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Là thành viên tập đoàn hàng đầu về công
nghệ, sinh viên Đại học FPT cập nhật liên
tục những xu hướng công nghệ mới nhất,
nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị
trường nhân lực toàn cầu.
Chương trình đào tạo ngành An toàn
Thông tin tại Đại học FPT được thiết kế căn
cứ chuẩn ACM, ABET, VINASA (*), các chuẩn
học thuật - nghề nghiệp toàn cầu với sự tư
vấn của các chuyên gia và doanh nghiệp
danh tiếng như Tập đoàn FPT, Tập đoàn
IBM... Sinh viên sử dụng giáo trình toàn cầu,
cập nhật liên tục xu hướng quốc tế.
Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và
chuyên môn cao với trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ.
Định hướng “Industry Relevant”, sinh viên
được đào tạo trong doanh nghiệp, hướng
dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu. Lãnh đạo
ưu tú của các doanh nghiệp danh tiếng là
diễn giả trong các hội thảo, cố vấn trong
các cuộc thi về An toàn Thông tin tại Đại
học FPT. 100% sinh viên tham gia Học kỳ
Đào tạo trong doanh nghiệp và thực hiện
Khóa luận tốt nghiệp. Chương trình đào tạo
ngành An toàn Thông tin của Đại học FPT
tích hợp kiến thức và kỹ năng, sinh viên
nhanh chóng thích nghi với môi trường
doanh nghiệp.
Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu
tương đương IELTS 6.0 trước khi bước vào
các học kỳ chuyên ngành với 3 định hướng:
Bảo mật thông tin - Đảm bảo thông tin/ Dữ
liệu doanh nghiệp được an toàn (Information Security), An ninh mạng - Đảm bảo
thông tin/ Dữ liệu doanh nghiệp trên không
gian mạng được an toàn (Cyber Security) và
An toàn thông tin - Đưa ra các chính sách
bảo mật, các giải pháp vận hành/ phòng
ngừa tấn công mạng theo nhu cầu của
doanh nghiệp (Information Assurance).
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AN TOÀN
THÔNG TIN

Sinh viên ngành An toàn Thông tin có
năng lực quản trị thông tin trong thời đại
4.0, thông thạo kiến thức ngành nghề, kỹ
năng làm việc chuyên nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại
các Trung tâm ứng phó sự cố thông tin;
Trung tâm bảo mật an toàn thông tin; Các
doanh nghiệp/ cơ quan có sử dụng Hệ
thống thông tin với các công việc chính như
Bảo mật hệ thống thông tin; Pháp chứng kỹ
thuật số và ứng phó sự cố; Quản trị an toàn
thông tin.
Các vị trí cử nhân ngành An toàn Thông
tin đảm nhiệm là Chuyên viên vận hành hệ
thống thông tin; Chuyên viên quản trị bảo
mật máy chủ và mạng; Chuyên viên bảo
mật cơ sở dữ liệu; Chuyên viên phân tích, tư
vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an
toàn; Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an
toàn thông tin cho mạng và hệ thống;
Chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử
lý sự cố an toàn thông tin; Chuyên gia lập
trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an
toàn thông tin; Chuyên gia phân tích mã
độc và ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính và
Chuyên gia chính sách bảo mật thông tin.
(*) ACM: Association for Computing Machinery
ABET: Accreditation Board for Engineering and
Technology
VINASA:

TÔ THÀNH TUYỀN

“Kiến thức ngành An toàn Thông tin rất rộng, những điều
nhà trường dạy là kiến thức nền tảng giúp các bạn sinh
viên hiểu về ngành và xác định hướng đi cho mình. Lựa
chọn đúng chuyên môn mình yêu thích, muốn phát triển,
sẽ giúp các bạn trau dồi kỹ năng của mình. Điều này rất
cần thiết cho ngành An toàn Thông tin”.

TÔ THÀNH ĐẠT
“Khóa On the Job Training (thực tập trong môi trường làm
việc) là giai đoạn quan trọng trong chương trình học tập
của sinh viên Đại học FPT. Trong quá trình đi thực tập tại
doanh nghiệp, mình được thử thách với các dự án công
việc thực tế, ứng dụng các kiến thức chuyên môn và kĩ
năng đã học ở trường. Đó là khoảng thời gian quý giá tích
lũy kinh nghiệm và kĩ năng làm việc cho tương lai”.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Chương trình được xây dựng theo
chuẩn học thuật quốc tế: ACM, ACBSP,
CDIO và đã được kiểm định quốc gia,
quốc tế. Đại học FPT sử dụng giáo trình
toàn cầu, cập nhật xu hướng quốc tế.
Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tối
thiểu tương đương IELTS 6.0 trước khi
bước vào các Học kỳ chuyên ngành, Học
kỳ đào tạo trong doanh nghiệp. 100%
sinh viên được đào tạo Tiếng Nhật song
song với Tiếng Anh.
Đội ngũ Giảng viên có kinh nghiệm và
chuyên môn cao với trình độ Tiến sĩ, Thạc
sĩ. Định hướng “Industry Relevant”, sinh
viên được đào tạo trong doanh nghiệp,
hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu.
Lãnh đạo ưu tú của các doanh nghiệp
trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo là diễn giả
trong các hội thảo, cố vấn trong các cuộc
thi tại Đại học FPT. 100% sinh viên tham
gia Học kỳ đào tạo trong doanh nghiệp và
thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp
4.0 phát triển không ngừng, Trí tuệ Nhân
tạo là lĩnh vực quan trọng. Sinh viên ngành
Trí tuệ Nhân tạo là nhân tố ưu tú được các
nhà tuyển dụng săn đón với mức lương lý
tưởng.
Cử nhân ngành Trí tuệ Nhân tạo làm việc
tại Trung tâm phát triển Trí tuệ Nhân tạo;
Trung tâm điều tra, khảo sát, phân tích/ xử
lý dữ liệu lớn của các Tập đoàn công nghệ,
Ngân hàng; Viện nghiên cứu về Trí tuệ nhân
tạo; Công ty với các vị trí công việc Chuyên
viên phát triển ứng dụng AI; Chuyên gia dữ
liệu; Chuyên gia xử lý hình ảnh; Chuyên viên
quản trị dữ liệu lớn; Chuyên viên phân tích
hệ thống; Kỹ sư phát triển hệ thống tự động
hóa, Robot.
Sinh viên khởi nghiệp trong lĩnh vực cung
cấp, phát triển các chương trình/ giải pháp
phân tích dữ liệu và ứng dụng Trí tuệ Nhân
tạo trong cuộc sống.
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TH.S NGÔ ĐĂNG HÀ AN

“Tại Đại học FPT, sinh viên được thực hành nhiều hơn nên
có thể đi làm ở các công ty ngay từ năm hai mà không gặp
nhiều khó khăn”.

LÊ TRUNG DŨNG

“Với nền tảng từ tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam,
sự tư vấn của các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước,
chương trình đào tạo của Đại học FPT giúp các bạn sinh
viên phát triển đầy đủ các kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu
cầu của xã hội”.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Ngành Thiết kế Mỹ thuật số (Thiết kế Đồ
họa) tại Đại học FPT đào tạo đồ họa động,
nghệ thuật số và tương tác theo định
hướng Digital, khác biệt so với nhiều trường
đại học đào tạo ngành Thiết kế Đồ họa.
Chương trình đào tạo được cập nhật,
đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh
nghiệp. Sinh viên được đào tạo theo
chuẩn quốc tế NASAD, sử dụng giáo trình
bản quyền quốc tế, cập nhật những xu
hướng và ứng dụng công nghệ về thiết kế
mới nhất trên thế giới.
Những hoạt động/ sự kiện/ triển lãm diễn
ra thường xuyên tại Đại học FPT và liên kết
với các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh
vực Mỹ thuật – Thiết kế tạo điều kiện cho
sinh viên rèn luyện kỹ năng và thẩm mĩ,
tiếp cận những ý tưởng độc đáo và công
nghệ hiện đại nhất.
Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng
trong học tập, công việc và cuộc sống của
sinh viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại
Đại học FPT. Sinh viên ngành Thiết kế Mỹ
thuật số tại Đại học FPT được đào tạo
ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật, sử dụng
tốt cả hai ngoại ngữ và sẵn sàng cho sự
nghiệp toàn cầu.
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THIẾT KẾ
MỸ THUẬT SỐ

Thiết kế Mỹ thuật số là ngành “quyền lực”
trong thị trường nhân lực toàn cầu. Sinh
viên tốt nghiệp ngành Thiết kế Mỹ thuật số
đảm nhiệm vị trí:
Giám đốc sản xuất phim hoạt hình, game;
Giám đốc sản xuất tại các Production
House;
Giám đốc tạo hình, Giám đốc diễn hoạt 2D
- 3D; Giám đốc sáng tạo;
Sinh viên trở thành Chuyên viên Thiết kế
Diễn hoạt tạo hình nhân vật 2D, 3D cho
phim hoạt hình, game, quảng cáo;
Thiết kế giao diện Game, Ứng dụng di
động trên điện thoại thông minh;
Giảng dạy về thiết kế tại các cơ sở có đào
tạo Đồ họa kỹ thuật số. Chuyên viên nghiên
cứu trải nghiệm người dùng;
Chuyên gia dựng hình 3D, Chuyên gia diễn
hoạt 3D, xử lý vật liệu, chất liệu;
Chuyên gia kĩ xảo hình ảnh; Chuyên gia
công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng
cường (AR); Khởi nghiệp các studio sản xuất
và hậu kỳ.

NGUYỄN NGỌC PHƯỚC HƯNG
“Từ việc yêu thích và muốn tạo ra những sản phẩm sáng tạo của
bản thân, mình chọn ngành Thiết kế Mỹ thuật số. Theo mình thấy
ngành Thiết kế Mỹ thuật số trong tương lai sẽ càng ngày càng phổ
biến và phát triển vì tất cả các ngành nghề đều chú trọng và đầu
tư về phương diện hình ảnh. Mình nhận thấy chương trình đào tạo
Thiết kế Mỹ thuật số của trường Đại học FPT khá thú vị và bổ ích,
kích thích khả năng sáng tạo và gu thẩm mỹ của sinh viên”.

TRƯƠNG ĐĂNG KHOA

“Bản thân mình nhận thấy chương trình đào tạo ngành
Thiết kế Mỹ thuật số Đại học FPT rất tốt, phù hợp với tình
hình thực tế của nhu cầu xã hội. Có những môn học khi
ngồi trên ghế ở trường cảm thấy không cần thiết nhưng
đến khi thực tập, cọ xát thực tế ở các công ty mới thấy vai
trò quan trọng của nó. Chương trình đào tạo luôn được
cập nhật theo xu hướng của thời đại nên các bạn sinh viên
Đại học FPT luôn được ưu ái khi đến các doanh nghiệp”.
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Chương trình đào tạo được thiết kế cập
nhật theo chương trình của các trường nổi
tiếng trên thế giới, tiếp cận theo chuẩn đào
tạo của các tổ chức nghề nghiệp AACSB
(The Association to Advance Collegiate
Schools of Business – AACSB), chú trọng
kiến thức chuyên môn về kinh doanh hiện
đại ở phạm vi quốc tế, các vấn đề tổng
quan và chuyên sâu về thương mại quốc tế,
các chính sách kinh tế đối ngoại, đặc điểm
phát triển kinh tế.
Thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, đặc
biệt là những vấn đề về hội nhập kinh tế,
chiến lược kinh doanh quốc tế, marketing
quốc tế. Ngoài ra, chương trình còn cung
cấp cho sinh viên các kiến thức nghiệp vụ
chuyên sâu như xuất nhập khẩu, thanh
toán quốc tế; nghiên cứu hoạt động kinh
doanh quốc tế tại các thị trường khu vực
châu Á, châu Âu, châu Phi, Mỹ La Tinh.
Sinh viên được đào tạo tiếng Anh trong
“nước Anh thu nhỏ” ngay tại campus và có
ít nhất 1 học kỳ học tập tại nước ngoài. Học
kỳ chuyên ngành tại các trường Đại học
danh tiếng trên thế giới giúp sinh viên trau
dồi vốn ngoại ngữ và kiến thức văn hóa đa
dạng. Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh doanh
Quốc tế được học thêm tiếng Trung, sử
dụng tốt hai ngoại ngữ và tăng ưu thế cạnh
tranh, sẵn sàng tham gia thị trường lao
động quốc tế.
Với ưu thế là thành viên của Tập đoàn
FPT, Đại học FPT liên kết với doanh nghiệp
và định hướng sinh viên thực hiện các đồ
án tốt nghiệp là các dự án thực tế của
doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên có kinh
nghiệm và chuyên môn cao với trình độ
Tiến sĩ, Thạc sĩ, có nhiều năm kinh nghiệm
tại các doanh nghiệp giúp sinh viên có
nhiều trải nghiệm thực tế.
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KINH DOANH
QUỐC TẾ
Cử nhân Kinh doanh Quốc tế đảm nhiệm
vai trò chủ chốt trong lĩnh vực phân tích tài
chính và đầu tư quốc tế, xuất nhập khẩu,
vận tải và logistics, quản trị chuỗi cung ứng,
marketing quốc tế và khởi nghiệp.
Xuất – nhập khẩu tăng trưởng với nhịp độ
bình quân cao, đa dạng mặt hàng. Thị
trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. Sinh
viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế
trở thành Chuyên viên chứng từ hải quan;
Chuyên viên xuất nhập khẩu; Chuyên viên
đại diện cho các công ty đa quốc gia trong
lĩnh vực xuất – nhập khẩu.
Chuỗi cung ứng (logistics) là lĩnh vực
mang lại cơ hội nghề nghiệp cao bởi nguồn
nhân lực hiện tại ít và yêu cầu tuyển dụng
tương đối khắt khe. Sinh viên ngành Kinh
doanh Quốc tế đảm nhiệm vị trí Chuyên
viên hoạch định và thiết kế chuỗi cung ứng.
Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế là
Chuyên viên mua hàng (Purchasing Official);
Chuyên viên hiện trường (Ops); Chuyên viên
Phòng Thương mại/ Quan hệ đối ngoại;
Chuyên viên Thanh toán quốc tế; Chuyên
viên xúc tiến thương mại; Chuyên viên kinh
doanh cước tàu biển, hàng không.

DƯƠNG TRÙNG DƯƠNG

“Sau khoảng thời gian học tập tại Đại học FPT, mình đã trau
dồi được kiến thức chuyên môn, khả năng ngoại ngữ tốt.
Đồng thời, mình dạn dĩ, năng động hơn trước rất nhiều.
Mình nhận thấy Học kỳ Đào tạo trong doanh nghiệp giúp
mình và các bạn sinh viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn,
thực sự bổ ích. Tốt nghiệp xong, mình tiếp tục gắn bó với
trường và kết nối doanh nghiệp với sinh viên”.

TH.S HỒ YÊN THỤC

“Ngành Kinh doanh Quốc tế là ngành học có thể cung ứng
nhân lực cho nhiều lĩnh vực khác nhau, trang bị cho người
học kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành công dân
toàn cầu. Ngành học này phù hợp với những bạn có tư duy
logic và nhạy cảm văn hoá cao, hướng đến làm việc hiệu quả
trong môi trường đa quốc gia”.
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Với lợi thế của một trường đại học danh
tiếng về Công nghệ Thông tin, sinh viên
ngành Digital Marketing sẽ được trang bị
kiến thức và kỹ năng làm việc dựa trên nền
tảng công nghệ hiện đại. Dựa trên mạng
lưới Internet, sinh viên sẽ được giảng dạy về
cách thức xây dựng thương hiệu trên các
nền tảng online bao gồm các trang mạng xã
hội như Facebook, Instagram và YouTube,
học được cách thức đánh giá thị trường, quy
trình và nhiệm vụ của SEO và SEM. Từ đó,
sinh viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách
thức sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu
marketing online cũng như các công cụ tối
ưu hóa cho SEO và SEM.
Tại Đại học FPT, sinh viên ngành Digital
Marketing được sử dụng giáo trình bản
quyền, cập nhật liên tục theo xu hướng
quốc tế. Ngay từ năm nhất, sinh viên được
đào tạo tiếng Anh trong môi trường quốc tế
- “Nước Anh thu nhỏ” và được học tập với
các giảng viên quốc tế ngay tại campus.
Sinh viên thông thạo Tiếng Anh và ngoại
ngữ thứ 2 là Tiếng Trung thông qua học kỳ
quốc tế và trải nghiệm toàn cầu.
Học kì Đào tạo trong doanh nghiệp (On
the Job Training - OJT) giúp sinh viên làm
việc như thành viên chính thức để học hỏi,
tích lũy kinh nghiệm thực tế. Sinh viên thực
hiện Khoá luận tốt nghiệp vào học kỳ 9.
Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên
có lợi thế cao, trở thành sự lựa chọn hàng
đầu của các nhà tuyển dụng. Đại học FPT
khuyến khích sinh viên phát triển tinh thần,
hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp.
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DIGITAL
MARKETING
Với sự phát triển mạnh mẽ của cách
mạng Công nghiệp 4.0, Digital Marketing
trở thành phương pháp tiếp cận khách
hàng tất yếu của mọi doanh nghiệp. Sinh
viên tốt nghiệp ngành Digital Marketing
được săn đón, trở thành Chuyên viên Digital
Marketing; Chuyên viên Content Marketing;
Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường; Chuyên
viên Kinh doanh; Chuyên viên Quan hệ
Khách hàng; Chuyên viên Quản trị và Phát
triển SEO.
Sinh viên Quản lý Doanh Nghiệp; Tư vấn
Quản trị Thương mại; Cán bộ nghiên cứu
hoạch định chiến lược marketing, quản lý
tổ chức kế hoạch marketing; Tổ chức thực
hiện các hoạt động quan hệ khách hàng tại
các công ty truyền thông, tổ chức sự kiện,
quảng cáo,...; Giảng dạy, nghiên cứu về quản
trị kinh doanh, marketing.

NGUYỄN BẢO KHÁNH LINH

“Tại Đại học FPT, sinh viên có định hướng và nền tảng kiến
thức vững chắc từ sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô và
chương trình học theo chuẩn quốc tế. Môi trường học tập
năng động tại Đại học FPT giúp em tự tin và gặp thuận lợi
hơn trong quá trình rèn luyện và thực tập tại doanh nghiệp”.

VÕ THANH NGUYÊN

“Những kiến thức kỹ năng mình được trang bị ở Đại học FPT
không hề thua kém bạn bè quốc tế khi đi du học 6 tháng tại
Châu Âu, trong một môi trường sử dụng hoàn toàn bằng
tiếng Anh”.
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Tại Đại học FPT, sinh viên ngành Truyền
thông Đa phương tiện được đào tạo kiến
thức, thẩm mĩ và kỹ năng sử dụng ngôn
từ, hình ảnh, âm thanh cùng kỹ năng tạo
lập nội dung trong quá trình sản xuất các
sản phẩm truyền thông theo chuẩn quốc
tế, đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của thị
trường.
Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc
tế, sử dụng giáo trình toàn cầu, cập nhật
xu hướng với sự tham vấn của các chuyên
gia hàng đầu trong ngành. Sinh viên đạt
trình độ Tiếng Anh tối thiểu tương đương
IELTS 6.0 trước khi bước vào chương trình
học tập chuyên ngành với những trải
nghiệm thực tế và hội nhập quốc tế, các
học kỳ Tiếng Anh và chuyên ngành tại
nước ngoài và chương trình đào tạo trong
doanh nghiệp. 100% sinh viên được đào
tạo Tiếng Trung song song với Tiếng Anh.
Sinh viên được học tập với cơ sở vật
chất hiện đại, đầy đủ chức năng, thiết bị
tác nghiệp: studio chụp hình, studio quay
phim, studio livestream, studio phát
thanh ngay trong campus. Cơ hội trải
nghiệm, làm việc thực tế tại các nhà sản
xuất và cung cấp nội dung truyền thông,
giải trí uy tín như Cát Tiên Sa, Điền Quân,
Yan, Yeah1... giúp sinh viên tích lũy kỹ
năng và kinh nghiệm thực tiễn, mở ra cơ
hội nghề nghiệp.
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TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN

Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông
Đa phương tiện làm việc tại các cơ quan báo
chí - truyền thông; Cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp thuộc các lĩnh vực như: thiết kế,
quảng cáo, điện ảnh, các cơ quan báo chí,
phát thanh - truyền hình, viễn thông, phát
triển công nghệ thông tin - truyền thông; Hội
nhà báo Việt Nam; Hội truyền thông số Việt
Nam; Công ty Quan hệ công chúng (PR) và
quảng cáo, các công ty tổ chức kinh doanh
truyền thông số, phát triển ứng dụng truyền
thông đa phương tiện...
Tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tập huấn
liên quan đến Truyền thông Đa phương tiện,
sinh viên trở thành Phóng viên (đa phương
tiện); Biên tập viên quảng cáo; Chuyên viên
truyền thông; Chuyên viên nội dung; Quản trị
các kênh truyền thông trực tuyến; Chuyên
viên Marketing trực tuyến; Chuyên viên/ giám
đốc tổ chức sự kiện; Chuyên viên đối ngoại và
quan hệ công chúng; Nhà nghiên cứu;
Chuyên viên quản lý mạng xã hội; Cán bộ
giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các trường
đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu; Giám
đốc sản xuất, giám đốc sáng tạo, đạo diễn,
phóng viên, biên tập viên truyền hình,
chuyên viên truyền thông tổng hợp, chuyên
viên quảng cáo, chuyên viên chăm sóc khách
hàng, chuyên viên quản trị web, chuyên viên
quản lý sự kiện, chuyên viên mạng xã hội,
chuyên viên quan hệ công chúng...

TH.S PHAN BẢO CHÂU

“Tại Đại học FPT, chúng tôi đào tạo những con người chủ
động, có khả năng tự trẻ hóa bản thân khi máy móc ngày
càng đổi mới và nhu cầu của xã hội mỗi ngày một thay đổi”.

TRƯƠNG MỸ CHI
“Ngành Truyền thông Đa phương tiện - ĐH FPT không chỉ
giúp cho bạn phát triển tài năng mà còn giúp cải thiện kỹ
năng chuyên môn và kỹ năng mềm của bạn. Bạn sẽ thông
thạo 2 ngoại ngữ. Ngoài ra, khi học ngành này bạn sẽ sớm
được đương đầu với những thách thức, cơ hội, rèn luyện cho
bạn sự thích ứng nhạy bén, xử lý những vấn đề sáng suốt và
chuyên nghiệp”.
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Chương trình học ngành Quản trị Dịch vụ
Du lịch & Lữ hành tại Đại học FPT cập nhật
xu hướng quốc tế, sử dụng giáo trình toàn
cầu và có sự tham vấn của các chuyên gia
uy tín trong và ngoài nước. 100% sinh viên
có ít nhất 1 học kỳ học Tiếng Anh tại Mỹ,
Úc, Malaysia, Philippines... để trau dồi khả
năng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sinh viên
còn được học thêm ngoại ngữ thứ 2 là
Tiếng Trung (hoặc Tiếng Nhật, Hàn, Pháp,
Tây Ban Nha...).
Những chuyến đi thực địa xuyên Việt,
quốc tế được tổ chức thường xuyên trong
những năm học giúp sinh viên hiểu biết
sâu rộng về kiến thức du lịch; văn hóa đa
quốc gia, đa vùng miền.
Sự kết nối của trường với hơn 300 doanh
nghiệp thành viên và đối tác của Tập đoàn
FPT là lợi thế cho sinh viên, giúp sinh viên
Đại học FPT học tập, thực hành, trải
nghiệm và rèn luyện trong các vai trò tổ
chức điều hành, thiết kế tour, hướng dẫn
tour... để vững vàng về chuyên môn, sẵn
sàng cho nghề nghiệp trong tương lai.
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QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ
DU LỊCH &
LỮ HÀNH

Được xem là ngành “công nghiệp không
khói” có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong
xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển của
kinh tế - văn hóa - xã hội, ngành Quản trị Dịch
vụ Du lịch & Lữ hành mang lại triển vọng
nghề nghiệp rộng lớn cho người học.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ
Du lịch & Lữ hành sẵn sàng phát triển sự
nghiệp năng động, chuyên nghiệp với thu
nhập hấp dẫn tại vị trí: Hướng dẫn viên du
lịch; Quản lý công ty du lịch; Quản trị, thiết kế
tour; Điều hành, booking các dịch vụ (vé máy
bay, khách sạn, resort, nhà hàng, show giải trí
du lịch, khu giải trí,...); Chuyên viên tổ chức sự
kiện du lịch, tổ chức tour, teambuilding;
Chăm sóc khách hàng cho các hãng tour, tư
vấn tour du lịch.
Sinh viên khởi nghiệp và phát triển tiềm
năng kinh doanh Dịch vụ Du lịch – Lữ hành
của riêng mình; Làm tiền đề cho chương
trình Cao học, giảng dạy về du lịch tại các cơ
sở đào tạo về du lịch, lữ hành, trường đại học,
cao đẳng, viện nghiên cứu,... trên cả nước.

THẦY HỒ TRUNG CHÁNH

“Quản trị Du lịch và Khách sạn là ngành học thú vị, nơi làm
việc không phải là trong bốn bức tường mà là những resort
của các tập đoàn quốc tế, phạm vi làm việc của bạn là thế
giới chứ không giới hạn ở một văn phòng hay một thành
phố. Nếu bạn còn do dự, thì tốt nhất hãy cứ thử trải nghiệm
đi, vì sau đó cuộc sống luôn cho các bạn cơ hội thay đổi và
chọn lựa bất cứ lúc nào”.

ÔNG PHẠM TÔ HOÀI

"Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành không phải là một
ngành nghiên cứu lý thuyết mà đòi hỏi tính thực tiễn cao, linh
hoạt, thường xuyên thay đổi để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Đây là một nghề đáng tự hào và đáng trân trọng khi mỗi người
làm dịch vụ đang ngày đêm cùng chung tay kiến tạo ra những
trải nghiệm tuyệt vời cho du khách, góp phần xây dựng nên
ngành du lịch của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ”.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Thay cho học phần thực hành trên mô
hình khách sạn tại trường, sinh viên
ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học FPT
có 3 đến 6 tháng học 4 môn chuyên
ngành và 1 Học kỳ OJT tại những khách
sạn 5* (sao) trong và ngoài nước như:
Shilla Monogram Quangnam Danang
Resort, Furama resort Da Nang, The
Ocean resort, Risemount Premier Da
Nang, Novotel Danang Han River.
Chương trình đào tạo ngành Quản trị
Khách sạn của Đại học FPT được thiết kế,
phát triển và triển khai bởi đội ngũ
chuyên gia, dựa trên các khung đào tạo
về Quản trị Khách sạn của Malaysia và
Thụy sĩ – nơi vốn được ví như “cái nôi” của
ngành Quản trị Khách sạn quốc tế.
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử
dụng trong dạy và học ngành Quản trị
Khách sạn tại Đại học FPT. 100% sinh viên
Đại học FPT tham gia Học kỳ tại nước
ngoài, Học kỳ Đào tạo trong doanh
nghiệp giúp sinh viên sẵn sàng cho sự
nghiệp toàn cầu.

QUẢN TRỊ
KHÁCH SẠN
Với kỹ năng thực tiễn thành thạo, kiến thức
chuyên môn vững vàng về công tác quản lý,
thuần thục nghiệp vụ khách sạn, sinh viên
ngành Quản trị Khách sạn đáp ứng yêu cầu
thị trường toàn cầu.
Sinh viên trở thành Quản lý các dịch vụ tại
khách sạn như: Tiền sảnh (Front Office), Hậu
sảnh (Back Office), Nhà hàng (Food & Beverage), Phòng (Housekeeping) trong các khách
sạn và nhà hàng, du thuyền 4 - 5* (sao).
Với triển vọng nghề nghiệp cao, sinh viên là
Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch
vụ, tổ chức sự kiện tại khách sạn; Chuyên
viên bộ phận marketing, nhân sự, tài chính...
tại khách sạn, nhà hàng trong nước và quốc
tế; Chuyên viên các Bộ, Sở và các tổ chức Văn
hóa - Thể thao và Du lịch…

29

NGÔ GIA TƯỜNG
“Mình lựa chọn ngành Quản trị Khách sạn là vì thích ngành
dịch vụ, được đi nhiều nơi để tìm hiểu về nhiều nền văn hóa
ẩm thực khác nhau trên thế giới. Hơn hết mình muốn học
hỏi về ẩm thực phương Tây cũng như các nước châu Á. Điểm
khác biệt khiến mình lựa chọn ngành này ở Đại học FPT là
tạo cơ hội cho sinh viên học tập và thực tập ở nước ngoài”.

NGUYỄN YẾN LINH

“Mình không thích làm việc bàn giấy, không thích cắm mặt
vào laptop. Bản thân mình là người hướng ngoại. Mình muốn
học cái gì đó mà nó sát với đời sống và khiến mình thoải mái
nhất. Đây là lí do mình chọn ngành Quản trị Khách sạn tại
Đại học FPT”.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Chương trình được xây dựng theo hướng
“Industry Relevant”, sử dụng giáo trình
toàn cầu, cập nhật thường xuyên. Sinh
viên có trải nghiệm quốc tế ngay tại
campus với đội ngũ giảng viên, sinh viên
quốc tế. Học kỳ chuyên ngành tại các đối
tác giáo dục quốc tế đem lại cơ hội giao
lưu toàn cầu.
Mỗi lớp học khoảng 20 – 30 sinh viên, tăng
khả năng tương tác giữa sinh viên – giảng
viên. Sinh viên được rèn luyện và phát triển
tư duy phản biện, thực hành ngôn ngữ
thành thạo. Đội ngũ giảng viên có kinh
nghiệm và chuyên môn cao với trình độ
Tiến sĩ, Thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm.
Sinh viên được đào tạo và sử dụng tốt
Tiếng Anh và Tiếng Trung để phát triển
nghề nghiệp theo định hướng Sư phạm,
Truyền thông hoặc Kinh doanh Quốc tế.
Sinh viên được đào tạo kỹ năng mềm
phục vụ cho công việc như kỹ năng giao
tiếp, làm việc nhóm hiệu quả, khởi nghiệp
thông qua các hoạt động đào tạo và hoạt
động câu lạc bộ để phát triển toàn diện,
sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.
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NGÔN NGỮ
ANH
Thành thạo Ngôn ngữ Anh – một trong
những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, cử
nhân Ngôn ngữ Anh có cơ hội nghề nghiệp
trong lĩnh vực: Giáo dục, Đối ngoại, Truyền
thông, Kinh doanh, Du lịch - Khách sạn.
Cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh
trở thành nghiên cứu viên hoặc đảm trách
công tác quản lý, giảng dạy Ngôn ngữ Anh
tại các trường Đại học, Cao đẳng, Viện
nghiên cứu ngôn ngữ, trung tâm Anh ngữ
trong và ngoài nước.
Chuyên viên quan hệ đối ngoại tại Đại sứ
quán, Lãnh sự quán, Doanh nghiệp; Phiên
dịch viên, Biên dịch viên, Biên tập viên tại tổ
chức chính phủ - phi chính phủ, nhà xuất
bản, đài truyền hình hoặc trở thành các
phiên dịch viên tự do với thu nhập hấp dẫn.
Với kiến thức về ngôn ngữ và kiến thức bổ trợ
về kinh tế - quản trị, cử nhân ngành Ngôn
ngữ Anh trở thành quản lý kinh doanh, trợ lý
giám đốc, chuyên viên marketing, chuyên
viên nhân sự, quản trị văn phòng, đại diện
thương mại cho các công ty đa quốc gia...

NGUYỄN NGỌC TRINH

“Mình chọn Đại học FPT vì sẽ được học 100% giáo trình và
giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoài ra còn có những học kỳ trao
đổi, trải nghiệm nước ngoài tạo cho mình nhiều cơ hội hơn
để giao lưu văn hóa cũng như cải thiện tiếng Anh”.

MR. REYNA LARA
GUILLERMO RAFAEL

“Hiện nay, tiếng Anh ngày càng được hoàn thiện và trở nên phổ
biến tại nhiều nơi trên thế giới. Ngành Ngôn ngữ Anh không chỉ
giúp các bạn thông thạo tiếng Anh, mà còn có khả năng giúp
chúng ta mở rộng các giới hạn, ứng dụng được với nhiều ngành
nghề khác nhau, có khả năng làm việc tại các công ty Việt Nam
và cả công ty nước ngoài”.
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ĐÀO TẠO KHÁC BIỆT
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ
Nhật thiết kế với sự cố vấn của chuyên gia
quốc tế, sử dụng giáo trình toàn cầu.
100% sinh viên được đào tạo và sử dụng
tốt hai ngoại ngữ: Tiếng Nhật và tiếng Anh.
Sinh viên được tham gia 1 - 2 học kỳ chuyên
ngành tại trường Kyoto University of
Foreign Studies, Shinshu University hoặc
Rissho University (Nhật Bản), trải nghiệm
đời sống, văn hóa, con người của xứ sở mặt
trời mọc.
Mỗi lớp học khoảng 20 - 30 sinh viên, tăng
khả năng tương tác giữa sinh viên - giảng
viên. Sinh viên được rèn luyện và phát triển
tư duy phản biện, thực hành ngôn ngữ
thành thạo.
Sinh viên được đào tạo và sử dụng tốt
tiếng Anh và tiếng Nhật để phát triển nghề
nghiệp theo định hướng Biên – Phiên dịch,
Công nghệ Thông tin và Quản trị Du lịch Khách sạn.

NGÔN NGỮ
NHẬT
Với trình độ và hiểu biết về môi trường
văn hóa, xã hội Nhật Bản, cử nhân Ngôn
ngữ Nhật tại Đại học FPT trở thành biên phiên dịch viên trong các tổ chức chính
phủ, phi chính phủ và thương mại; Hướng
dẫn viên du lịch; Nghiên cứu viên; Phát
thanh viên - Phát ngôn viên - Biên tập viên
tại các toà soạn, đài truyền hình.
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản hoặc công
tác tại các công ty của Nhật Bản tại Việt
Nam và các nước với thu nhập hấp dẫn ở
nhiều vị trí như trợ lý kinh doanh, trợ lý
giám đốc, quản lý phân xưởng, quản lý dự
án, giám đốc điều hành… tại các công ty.
Cử nhân Ngôn ngữ Nhật giảng dạy trong
các trường Đại học, Cao đẳng, các trung
tâm Nhật ngữ, đào tạo tiếng Nhật cho các
công ty, tổ chức của Nhật Bản.
Khả năng sử dụng tiếng Nhật thông
thạo cùng hiểu biết về chuyên ngành
Công nghệ Thông tin, cử nhân Ngôn ngữ
Nhật có thể phát triển và trở thành những
kỹ sư cầu nối tại các doanh nghiệp, tổ
chức chuyên về Công nghệ - Kỹ thuật tại
Việt Nam và Nhật Bản.
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LÊ PHAN BẢO ĐĂNG

“Học ngành Ngôn ngữ Nhật ở trường Đại học FPT, bạn không
chỉ thành thục 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, mà còn được
đào tạo tiếng Nhật ứng dụng trong các lĩnh vực IT, kinh tế,
quản lý dự án, du lịch… Bạn có thể sử dụng tiếng Nhật ở mọi
lúc mọi nơi như một người Nhật và sẵn sàng ứng tuyển vào
các công ty Nhật tại Việt Nam cũng như ở Nhật Bản”.

LƯU THỊ THÚY HẰNG

“Nhật là đất nước xinh đẹp, giàu văn hóa, hơn nữa, ngày nay có
rất nhiều công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam. Nắm bắt được
điều đó, mình đã đăng kí vào ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại
học FPT. Ở Đại học FPT, mình không chỉ được học tiếng Nhật,
văn hóa, lịch sử, văn học Nhật mà còn được học cả về kinh tế.
Điều này giúp ích cho mình rất nhiều”.
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TUYỂN SINH - HỌC BỔNG
Quy chế tuyển sinh Đại học FPT:

Học bổng Đại học FPT:

Học phí Đại học FPT:
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GÓC
REVIEW

Khám phá campus ĐH FPT

x
3:35 / 1:17:35

Các sự kiện, hoạt động nổi bật

x

3:35 / 1:17:35

Một ngày là sinh viên Đại học FPT

x
3:35 / 1:17:35
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Sinh viên Việt được doanh nghiệp Nhật
chào đón với mức lương nghìn đô
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Gặp gỡ sinh viên Việt Nam
tham gia Microsoft Imagine Cup

4 tiêu chí giúp ĐH FPT trở thành trường
công nghệ đạt chuẩn quốc tế.
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