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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs – Frequently Asked Questions) 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ CHÍNH QUY (QTCQ) CỦA ĐẠI HỌC HÀ NỘI  

 

1. Hỏi: Các chương trình cử nhân quốc tế chính quy của Trường Đại học Hà Nội gồm có những chương 
trình nào?  

Trả lời:  

ü Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, liên kết giữa Trường Đại 
học Hà Nội và Đại học IMC Krems (Áo); 

ü Cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD), chuyên ngành QTKD , liên kết giữa Trường Đại học 
Hà Nội và Đại học La Trobe (Úc); 

ü Cử nhân Kinh tế Doanh nghiệp, Cử nhân Khoa học Thống kê và Bảo hiểm, liên kết giữa 
Trường Đại học Hà Nội và Đại học Sannio (Italia); 

ü Cử nhân Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Hán, liên kết giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại 
học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc); 

ü Chương trình đào tạo ACCA toàn thời gian, cơ hội lấy Bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng, Đại 
học Oxford Brookes (Anh). 
 

Xem thông tin chi tiết tại website:   
hanu.edu.vn/cunhanquocte 
	  

2. Hỏi: Sự khác biệt giữa chương trình cử nhân quốc tế chính quy với các chương trình cử nhân chính 
quy khác tại Trường Đại học Hà Nội? 

Trả lời: 

Sinh viên tham gia các chương trình QTCQ được hưởng mọi quyền lợi như sinh viên chính quy của 
Trường Đại học Hà Nội như: được làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện, thẻ xe buýt… Đặc biệt Chương 
trình QTCQ có một số điểm khác biệt chính sau đây:  

ü Chương trình và giáo trình bằng tiếng Anh do các trường đại học nước ngoài biên soạn; 

ü Giảng viên trong nước và nước ngoài có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm tham gia 
giảng dạy; 

ü Quy trình quản lý chất lượng được thẩm định quốc tế; 

ü Môi trường học hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; 

ü Nhận bằng quốc tế chính quy do các trường ĐH nước ngoài cấp và được công nhận toàn cầu; 

ü Cơ hội chuyển tiếp sang học, thực tập và làm việc ở nước ngoài; 

ü Điều kiện xét tuyển đầu vào thuận lợi (xét điểm thi tiếng Anh và bằng tốt nghiệp THPT); 
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ü Cơ hội nhận học bổng, đặc biệt ưu tiên cho các sinh viên xuất sắc đã trúng tuyển các chương 
trình đào tạo chính quy của Trường Đại học Hà Nội và các trường đại học công lập khác 
(cùng ngành đăng ký học). 

3. Hỏi: Học phí của các chương trình QTCQ là bao nhiêu? Thời gian học trong bao nhiêu năm?  
 

Tên chương trình Học phí (VNĐ) Thời gian học chuyên ngành 
Cử nhân Kinh doanh, chuyên 
ngành Quản trị Du lịch và Lữ 
hành, liên kết giữa Trường Đại 
học Hà Nội và Đại học IMC 
Krems (Áo) 
 

210.000.000 VNĐ 3 năm tại Trường Đại học Hà 
Nội. 
Sinh viên có thể thực tập 1 học 
kỳ tại Áo hoặc tại một nước do 
sinh viên chọn. 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh 
(QTKD), chuyên ngành QTKD , 
liên kết giữa Trường Đại học Hà 
Nội và Đại học La Trobe (Úc) 
 

256.000.000 VNĐ 3,5 năm tại Trường Đại học Hà 
Nội. 
Sinh viên có thể lựa chọn năm 
cuối học tại ĐH La Trobe. 

Cử nhân Kinh tế Doanh nghiệp, 
Cử nhân Khoa học Thống kê và 
Bảo hiểm, liên kết giữa Trường 
Đại học Hà Nội và Đại học 
Sannio (Italia) 
 

147.000.000 VNĐ 3 năm (2 năm tại Trường ĐH 
Hà Nội +1 năm tại ĐH Sannio). 

Cử nhân Ngoại ngữ, chuyên 
ngành tiếng Hán, liên kết giữa 
Trường Đại học Hà Nội và Đại 
học Sư phạm Quảng Tây (Trung 
Quốc) 

28.400.000 VNĐ/2 năm tại Việt 
Nam 
150.000.000 VNĐ/2 năm tại 
Trung Quốc 

4 năm (2 năm đầu học tại 
Trường ĐH Hà Nội, 2 năm cuối 
học tại ĐH Sư phạm Quảng 
Tây). 

Chương trình đào tạo ACCA 
toàn thời gian, cơ hội lấy Bằng 
Cử nhân Kế toán Ứng dụng, Đại 
học Oxford Brookes 

125.100.000 VNĐ 2,5 năm tại Trường Đại học Hà 
Nội. 

 
Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm học phí học tiếng Anh (45.000.000 VNĐ/1 năm học) 
Xem thông tin chi tiết tại website: hanu.edu.vn/cunhanquocte 
 

4. Hỏi: Bằng cấp của chương trình do Trường Đại học Hà Nội hay trường đối tác nước ngoài cấp? Bằng 
cấp có được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và các nước trên thế giới không? 

Trả lời:  

ü Tất cả văn bằng của các chương trình đều là bằng chính quy do trường đối tác nước ngoài cấp, 
được quốc tế công nhận; 

ü Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép nên được công nhận tại Việt 
Nam; 
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5. Hỏi: Giảng viên tham gia giảng dạy là người bản xứ hay Việt Nam? Trình độ của đội ngũ giảng viên 
như thế nào? 
Trả lời: 

ü Hầu hết các chương trình được giảng dạy với sự kết hợp của cả giảng viên Việt Nam và giảng 
viên nước ngoài. Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên vì giảng viên nước 
ngoài sẽ truyền đạt các kiến thức, kỹ năng tiên tiến của thế giới trong khi các giảng viên Việt 
Nam truyền đạt kinh nghiệm và thực tế của Việt Nam, cho phép sinh viên hội nhập nhanh với 
một thị trường lao động mở quốc tế; 

ü Tất cả giảng viên đều có trình độ chuyên môn cao từ Thạc sỹ tới Tiến sỹ về các chuyên 
ngành giảng dạy. Giảng viên người Việt Nam có trình độ tiếng Anh C1 theo Khung tham 
chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). 

6. Hỏi: Sự khác biệt giữa các chương trình QTCQ so với với các chương trình du học?  

Trả lời:  

ü Chương trình, phương pháp giảng dạy, giáo trình và bằng cấp giống nhau. Điểm khác biệt lớn 
nhất của các chương trình QTCQ là: 

ü Tiết kiệm chi phí: Chi phí thấp hơn nhiều (bằng khoảng 1/10 tổng chi phí du học tự túc); 
ü Học hoàn toàn hoặc một phần thời gian tại Việt Nam (nếu sinh viên muốn học chuyển tiếp 

các năm còn lại tại nước ngoài). 
 

7. Hỏi: Sinh viên theo học chương trình cử nhân QTCQ có được chuyển tiếp sang nước ngoài để tiếp tục 
học tập hay thực tập không? Nếu có thì vào thời điểm nào được chuyển tiếp? 

Trả lời:  

ü Đối với những sinh viên tham gia học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (QTKD), 
chuyên ngành QTKD với trường ĐH La Trobe (Úc): Sau 1,5 hoặc 2,5 năm học tại Trường 
Đại học Hà Nội, sinh viên có thể chuyển tiếp học các năm còn lại tại ĐH La Trobe (Úc). 
 

ü Đối với những sinh viên tham gia chương trình Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị 
Du lịch và Lữ hành với trường ĐH IMC Krems (Áo): Sau 1,5 năm học (3 kỳ) học chuyên 
ngành tại trường ĐH Hà Nội, sinh viên sẽ có cơ hội thực tập một học kỳ tại Cộng hòa Áo 
hoặc tại một nước mà sinh viên lựa chọn, sau đó quay trở về Việt Nam học 1 năm (2 học 
kỳ) để hoàn thành chương trình và nhận bằng cử nhân nếu hoàn thành đủ mọi yêu cầu của 
chương trình. 

 
ü Chương trình ACCA toàn thời gian cơ hội lấy bằng Cử nhân kế toán ứng dụng Đại học 

Oxford Brookes (Anh quốc): sau 1,5 năm (nếu đã đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào) học tại Đại 
học Hà Nội sẽ chuyển tiếp sang Đại học Sunway Malaysia học tiếp 1 năm (bao gồm 6 tháng 
thực tập và làm luận văn với cơ hội thực tập tại Big5 Malaysia lương khởi điểm $1,000). 
 

8. Hỏi: Địa chỉ liên hệ để hỏi thông tin chung liên quan đến chương trình cử nhân QTCQ của ĐHHN, 
em nên liên hệ địa chỉ nào? 
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Trả lời: Trường Đại học Hà Nội có 2 số điện thoại hotline giải đáp thắc tuyển sinh về chương trình 
cử nhân QTCQ như sau: 

ü Trong giờ hành chính các ngày trong tuần: 04-38542321; 
ü      Ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần (đến 21h00): 0936359955.  

 
9. Hỏi: Địa chỉ liên hệ cụ thể để biết thêm thông tin và làm thủ tục đăng ký nhập học cho từng chương 

trình QTCQ của Trường Đại học Hà Nội? 

Tên chương trình Địa chỉ Điện thoại 
Cử nhân Kinh doanh, 
chuyên ngành Quản trị Du 
lịch và Lữ hành, liên kết 
giữa Trường Đại học Hà 
Nội và Đại học IMC 
Krems (Áo) 
 

Trung tâm Giáo dục Quốc 
tế - Trường Đại học Hà 
Nội. Km 9, đường Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
 

Ðiện thoại: (84-4) 38544338. FAX: (84-4) 
38544550 
Hotline: Cô Nguyệt: 0936 869 559; Cô 
Huyền: 0904 391 397 
E-mail:1iec@hanu.edu.vn 
Website: iec.hanu.vn 

Cử nhân Quản trị Kinh 
doanh (QTKD), chuyên 
ngành QTKD , liên kết 
giữa Trường Đại học Hà 
Nội và Đại học Latrobe 
(Úc) 
 

Văn phòng La Trobe 
Phòng 202 nhà B, Trường 
Đại học Hà Nội, Km 9, 
đường Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Số điện thoại: (84-4) 35541796 hoặc (84-
4) 35533671 
Hotline: Anh Mạnh: 0923457272 
Email: latrobe@hanu.edu.vn; 
vplatrobe@gmail.com 
Facebook: 
https://facebook.com/la.trobe.hanu.campus  
http://latrobe.hanu.edu.vn 

Cử nhân Kinh tế Doanh 
nghiệp, Cử nhân Khoa học 
Thống kê và Bảo hiểm, 
liên kết giữa Trường Đại 
học Hà Nội và Đại học 
Sannio (Italia) 
 

Trung tâm Ngôn ngữ Văn 
hóa Italia và Phát triển 
Hợp tác  
Phòng 305, nhà A, Trường 
Đại học Hà Nội  
Km 9, đường Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: (84-4) 35540860 
Email: itacentro@hanu.edu.vn  
Website: web.hanu.vn/italiacenter/ 

Cử nhân Ngoại ngữ, 
chuyên ngành tiếng Hán, 
liên kết giữa Trường Đại 
học Hà Nội và Đại học Sư 
phạm Quảng Tây (Trung 
Quốc) 

Trung tâm Giáo dục Quốc 
tế - Trường Đại học Hà 
Nội. Km 9, đường Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
 

Ðiện thoại: (84-4) 38544338. FAX: (84-4) 
38544550 
Hotline: Cô Phương: 0989204475 
Cô Huyền: 0983031103 
E-mail: iec@hanu.vn 
Website: iec.hanu.vn 

Chương trình đào tạo 
ACCA toàn thời gian, cơ 
hội lấy bằng Cử nhân Kế 
toán Ứng dụng, Đại học 
Oxford Brookes (Anh) 

Văn phòng Sunway - 
Phòng 201 nhà B trường 
Đại học Hà Nội, Km9, 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội 
 

Điện thoại:(84.4) 35 54 42 43 
Email: obu@hanu.edu.vn 
Website:www.sunway.hanu.vn 
Hotline: Ms Thanh 0936 1986 86 

 

10. Hỏi: Thời điểm nào là tốt nhất để bắt đầu cho việc chuẩn bị theo học các chương trình cử nhân QTCQ 
của ĐHHN? Em cần phải chuẩn bị gì cho các chương trình này? 

Trả lời:  
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ü Đang là học sinh lớp 12 tại các trường THPT; 
ü Đăng ký tham gia lớp luyện tiếng Anh (tổ chức thường xuyên từ tháng 5/2015 tại Trung tâm 

Giáo dục Quốc tế) để chuẩn bị cho kỳ xét tuyển vào các chương trình cử nhân QTCQ của 
ĐHHN (liên hệ với Trung tâm GDQT theo địa chỉ trên).  
Thí sinh thường lo lắng về trình độ tiếng Anh của mình nhưng khi học ngoại ngữ, chỉ cần 
chăm chỉ là các em sẽ đạt được kết quả mong muốn. 

11. Hỏi: Học sinh lớp 12 cần chuẩn bị những gì để theo học các chương trình QTCQ của Trường Đại học 
Hà Nội? 

Trả lời:  
ü Hoàn thành chương trình THPT; 
ü Có học bạ của 3 năm học THPT và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời. 
ü Sức khỏe tốt, hạnh kiểm khá. 
ü Học tiếng Anh tại các lớp tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ xét tuyển vào các chương trình cử nhân 

QTCQ của ĐHHN (liên hệ với Trung tâm GDQT theo địa chỉ trên). 

12. Hỏi: Các điểm khác biệt của sinh viên tham gia chương trình CQQT?  

Trả lời:  
ü Được tham gia các khóa học kỹ năng mềm; 
ü Được tham gia các hoạt động ngoại khóa; 
ü Được học với giảng viên Việt Nam và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm 

kinh nghiệm giảng dạy; 
ü Được thực tập tại các công ty, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam; 
ü Cơ hội học tập, thực tập và tìm kiếm việc làm ở nước ngoài; 
ü Ngôn ngữ học chính bằng tiếng Anh. 
ü Được miễn học các môn giáo dục đại cương. 

13. Hỏi: Môi trường học có gì khác biệt với các chương trình khác trong và ngoài Trường Đại học Hà 
Nội?  

Trả lời:  
ü Môi trường thân thiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế; 
ü Phòng học đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ các trang thiết bị và tài liệu phục vụ giảng dạy và học 

tập; 
ü Thư viện mở với nhiều đầu sách cập nhật phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin; 
ü Phòng máy tính hiện đại. 

 
14. Hỏi: Nhà trường có chương trình gì để hỗ trợ sinh viên trước khi vào học chính thức không? (VD 

khóa học về tiếng Anh và kỹ năng học tập)? Chi phí cho khóa học này là bao nhiêu? 
Trả lời: 
ü Trường Đại học Hà Nội thường xuyên tổ chức các khóa học dự bị tiếng Anh và kỹ năng học 

tập nhằm hỗ trợ những sinh viên chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh (IELTS 5.5) trước khi 
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bắt đầu khai giảng khóa học chuyên ngành. Các khóa học được tổ chức tại Trung tâm GDQT của 
Trường ĐHHN. 

ü Chi phí cho khóa học và các thông tin khác liên quan:  Xem website: http://ie.hanu.vn/dai-hoc-
ha-noi/PMV03-c2-s7-p1/tieng-anh-du-bi-dai-hoc.html 
 

15. Hỏi: Thời gian nhập học cho các chương trình QTCQ là khi nào?  

Trả lời:  

ü Chương trình dự bị tiếng Anh và luyện thi IELTS: Tiếp nhận học viên vào bất kỳ thời gian nào 
trong năm. Xem chi tiết tại website: iec.hanu.vn 

ü Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh Doanh chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành với 
Đại học  IMC Krems (Áo): Tháng 8 hàng năm. Xem chi tiết tại website: iec.hanu.vn 

ü Cử nhân Kinh tế Doanh nghiệp, Cử nhân Khoa học Thống kê và Bảo hiểm, liên kết giữa Trường 
Đại học Hà Nội và Đại học Sannio (Italia): Xem chi tiết tại website: web.hanu.vn/italiacenter/ 

ü Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh với Đại học La Trobe (Úc):  Tháng 2 và tháng 6 
hàng năm. Xem chi tiết tại website: http://latrobe.hanu.edu.vn 

ü Cử nhân Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Hán, liên kết giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Sư 
phạm Quảng Tây (Trung Quốc): Tháng 9 hàng năm. Xem chi tiết tại website: iec.hanu.vn 

ü Chương trình đào tạo ACCA toàn thời gian, cơ hội lấy Bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng, Đại học 
Oxford Brookes: Xem chi tiết tại website: www.sunway.hanu.vn 
 

16. Hỏi: 01 Bộ hồ sơ nhập học gồm những giấy tờ gì?  
Trả lời:  

ü 1 Đơn xin học 
ü 1 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi 

cư trú 
ü 1 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng  nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 
ü Học bạ cấp 3 (01 bản sao công chứng) 
ü Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (01 bản sao công chứng) 
ü 04 ảnh 4x6 
ü Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 

 
 

17. Hỏi: Chính sách ưu đãi cho những thí sinh xuất sắc khi nộp hồ sơ tham gia các chương trình QTCQ? 
Trả lời:  

ü Thí sinh có điểm IELTS quốc tế 5.5 sẽ được học thẳng chuyên ngành (rút ngắn thời gian 
đào tạo) và không phải tham gia 1 năm dự bị tiếng Anh (giảm chi phí học tập). 

 
18. Hỏi: Sinh viên có được chuyển đổi từ chương trình QTCQ này sang chương trình QTCQ khác của 

Trường Đại học Hà Nội trong quá trình học không? 
Trả lời:  
ü Sinh viên có thể được phép chuyển đổi chương trình trước khi chương trình chính thức bắt đầu.  
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19. Hỏi: Sinh viên chính quy của trường ĐH Hà Nội hoặc các trường ĐH khác có được tham gia các 
chương trình cử nhân QTCQ không? Điều kiện nhập học đối với những trường hợp này? 
Trả lời:  
ü Có. Tất cả sinh viên chính quy của Trường Đại học Hà Nội và các trường ĐH khác có nguyện 

vọng đều có thể nộp hồ sơ tham gia các chương trình QTCQ của Trường ĐH Hà Nội. 
ü Điều kiện nhập học: Như những thí sinh tự do khác. 
ü Ưu đãi: Thí sinh đỗ hệ chính quy các trường đại học công lập và sinh viên chính qui của Đại học 

Hà Nội chuyển sang học chương trình đào tạo quốc tế được nhận học bổng SMART CHOICE, 
giá trị học bổng tùy theo chương trình. 
 

 
20. Hỏi:  Sinh viên ngoại tỉnh có được ở kí túc xá của Trường không? 

Trả lời:  
ü Có. Nhà trường có ký túc xá dành cho sinh viên ngoại tỉnh tham gia các chương trình đào tạo của 

trường Đại học Hà Nội, ưu tiên cho các sinh viên đăng ký chương trình cử nhân QTCQ.  
 

21. Hỏi:  Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập có được xét học bổng không? 
Trả lời:  
ü Có. Sinh viên có thành tích học tâp xuất sắc sẽ được xét tuyên dương và khen thưởng sau mỗi 

năm học. 
 


