CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ
LIÊN KẾT GIỮA HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VÀ ĐẠI HỌC MONASH, ÚC

I. Vài nét về Đại học Monash.
-

Đại học Monash là thành viên sáng lập Nhóm 8 trường Đại học hàng đầu tại Úc,

được xếp hạng 100 trường đại học xuất sắc nhất thế giới về chất lượng giảng dạy và cơ sở
vật chất hiện đại (QS World University Rankings, 2022).
-

Đại học Monash vinh dự là một trong hai trường Đại học nhóm Go8 (Group of

Eight) của Úc đạt danh hiệu “Triple Crown” từ 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
uy tín hàng đầu (AACSB, EQUIS và AMBA) đối với ngành Kinh tế và Kinh doanh.
-

Đại học Monash lớn nhất nước Úc, có bề dày lịch sử lâu đời, mạng lưới đối tác rộng

khắp trên toàn thế giới. Hiện tại, trường có 86,000 sinh viên đang theo học trong đó có
khoảng 31,000 sinh viên quốc tế, 420,000 sinh viên đã tốt nghiệp và làm việc tại 160 quốc
gia trên toàn cầu.

II. Thông tin về Chương trình
1. Ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế
2. Bằng cấp: Trường Đại học Monash cấp bằng
3. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thằng
4. Mô hình đào tạo: 3 năm chia làm 2 giai đoạn
-

Giai đoạn 1: học 1 năm tại HVNG (10 môn)

-

Giai đoan 2: học 2 năm tại ĐH Monash (16 môn)

5. Học bổng: 03 suất học bổng dành cho sinh viên có kết quả cao nhất dựa trên kết quả
xét hồ sơ đầu vào, trị giá mỗi suất học bổng 10.000.000 đồng.
6. Điều kiện tuyển sinh:
• Trình độ văn hóa:
-

Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài.

-

Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.
• Trình độ Ngoại ngữ: IELTS (Academic – Dạng Học thuật) tối thiểu là 5.5 hoặc
TOEFL iBT tương đương.
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7. Thời gian nhập học: Chương trình nhận hồ sơ liên tục trong năm cho khóa khai
giảng tháng 10 hoặc tuyển bổ sung vào tháng 2 và tháng 6
8. Thời gian chuyển tiếp: Sinh viên chuyển tiếp vào tháng 2 và tháng 7 hằng năm.
9. Điều kiện chuyển tiếp:
- Sinh viên phải trải qua toàn bộ 10 môn học tại HVNG và đạt GPA 2.0 trở lên.
- Điểm IELTS từ 6.5 trở lên (các điểm thành phần 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương
đương.
III. Chương trình đào tạo
1. Chương trình học tại Học viện Ngoại giao (1 năm): do Khoa Kinh tế quốc tế thiết
kế và giảng dạy theo đúng chuẩn của ĐH Monash, bao gồm các môn học sau:
1. Microeconomics
2. Macroeconomics
3. Statistics in business
4. Mathematics for economics and finance
5. Principles of management
6. Principles of accounting
7. International business
8. International marketing
9. Academic writing
10. Presentation skills
2. Chương trình học tại trường ĐH Monash, Úc (2 năm): Sinh viên hoàn thiện các
môn học còn lại tại ĐH Monash, Úc.
Ghi chú: Các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh
IV. Tài chính
1. Học phí
1.1. Giai đoạn học tại Học viện Ngoại giao: đóng học phí khi nhập học, thi trượt môn
nào phải học lại và đóng học phí môn đó.
Học phí: 17.500.000 VND/môn

1 năm: 17.500.000 VND x 10 môn = 175.000.000 VND
1.2. Giai đoạn học tại ĐH Monash, Úc:
Học phí: 5,912.5 AUD/1 môn
2 năm: 5,912.5 AUD x 16 môn = 94,600 AUD ~ 1.530.000.000 VND
2. Chi phí sinh hoạt (Ký túc xá ĐH Monash)
Khoảng 1,750 AUD/1 tháng

21,000 AUD/ 1 năm ~ 350.000.000 VND

 Tổng chi phí:
175.000.000 VND + 1.530.000.000 VND + 700.000.000 VND = 2.405.000.000 VND
V. Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có cơ hội làm việc trong những lĩnh vực
như: xây dựng chính sách cho chính phủ, kinh doanh trên sàn giao dịch chứng khoán,
quản lý công ty đa quốc gia, phát triển kinh doanh cho các thương hiệu lớn, khởi nghiệp,
làm việc cho các công ty thương mại xuất nhập khẩu, các công ty có vốn FDA, các tổ
chức phi chính phủ, Đại sứ quán các mước, các văn phòng đại diện, các công ty bảo
hiểm, ngân hàng, ngoại thương….Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các bậc cao hơn
tại ĐH Monash và các trường ĐH danh tiếng khác trên thế giới.
VI. Thông tin liên hệ

Chương trình Liên kết Đào tạo, Học viện Ngoại giao
Địa chỉ:

Số 69 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mobile:

0339 866 406 - 0904 509 769

Email:

lienketdaotaohvng@dav.edu.vn
http://dav.edu.vn

Website:
https://www.monash.edu/
Đăng ký xét tuyển Chương trình:

Quét mã QR:

