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

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA ĐH LA TROBE 

1. Hỏi: Vì sao nên chọn chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của ĐH La Trobe (Úc) tại 
ĐH Hà Nội? 
 
Trả lời: 
 

ü Chương trình đào tạo uy tín, chất lượng. Đây là chương trình đào tạo quốc tế đầu tiên được triển 
khai tại Hà Nội (bắt đầu từ năm 2003); 

ü Nhận bằng quốc tế với chi phí hợp lý, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới; 
ü Tốt nghiệp một bằng với 2 chuyên ngành kép: Quản trị Tài chính và Marketing;  
ü Chương trình được Bộ GD&ĐT Việt Nam thẩm định, cho phép thực hiện và tuân thủ mọi quy 

định về kiểm định chất lượng đào tạo của Úc; 
ü Môi trường học tập hiện đại, sinh viên được truy cập và khai thác hệ thống Thư viện điện tử và 

các cơ sở dữ liệu của ĐH La Trobe.  
 

2. Hỏi: Yêu cầu nhập học/ điều kiện đầu vào của chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của 
ĐH La Trobe như thế nào? 
 
Trả lời: 

Yêu cầu nhập học vào giai đoạn 1 (Foundation) 

ü Có bằng tốt nghiệp THPT với điểm tổng kết  trung bình năm lớp 12 từ 6.0 trở lên; 

ü Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc điểm TOEFL 525 hoặc vượt qua kỳ thi sát hạch 
tiếng Anh của Trường ĐH Hà Nội (HANU Test). 

ü Sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh có thể đăng ký tham gia học chương trình "Tiếng Anh Dự 
bị Đại học" (ELICOS) tại Trường ĐH Hà Nội. Nhà trường liên tục khai giảng các lớp luyện thi 
tiếng Anh theo nguyện vọng của học viên. 

Yêu cầu nhập học vào giai đoạn 2 (Diploma & Bachelor) 

ü Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) / TOEFL 550 hoặc vượt 
qua kỳ thi sát hạch tiếng Anh của Trường ĐH Hà Nội (HANU Test). 

ü Những sinh viên đã hoàn thành chương trình cao đẳng (Diploma) tại các trường đại học danh 
tiếng của Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore… được học chuyển tiếp chương trình này. 

 
3. Hỏi: Thời gian tuyển sinh và nhập học hàng năm là khi nào? 
 

 Trả lời: 

Mỗi năm Nhà trường tuyển sinh 2 đợt vào tháng 02 và tháng 07. Sinh viên nộp hồ sơ vào tháng 01 và 
tháng 06 hàng năm. 
 
4. Hỏi: Văn bằng của chương trình Cử nhân do trường đại học nào cấp? 
 

Trả lời: 



Bằng Cử nhân do ĐH La Trobe (Úc) cấp tại lễ tốt nghiệp được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Bằng Cử 
nhân của sinh viên học tại Việt Nam cũng giống như bằng cấp cho sinh viên học tại ĐH La Trobe, Úc và 
được công nhận trên toàn thế giới. 
  
5.Hỏi:  Điểm khác biệt nổi bật của chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của ĐH La Trobe tại ĐH 
Hà Nội so với các chương trình liên kết quốc tế và các chương trình chính quy trong nước là gì? 

Trả lời: 
ü Nhận bằng quốc tế với 2 chuyên ngành kép là: Quản trị Tài chính và Marketing.  

6. Hỏi: Nội dung giảng dạy và tài liệu học tập của chương trình do trường nào biên soạn?  
 

Trả lời: 

Toàn bộ chương trình, nội dung giảng dạy, tài liệu giảng dạy và học tập do Trường ĐH La Trobe cung 
cấp. Trong quá trình dạy, giảng viên người Việt Nam sẽ cung cấp kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm liên 
quan tới thực tế Việt Nam để các em hội nhập nhanh với thị trường lao động tại Việt Nam sau khi ra 
trường. 
 

7. Hỏi: Học sinh lớp 12 và chưa có chứng chỉ tiếng Anh có thể nộp hồ sơ theo học chương trình Cử nhân 
Quản trị Kinh doanh của Trường ĐH La Trobe không? 

Trả lời: 

Học sinh hoàn tòan có thể nộp hồ sơ đăng ký nhập học. Trong trường hợp chưa có điểm tiếng Anh (điểm 
IELTS), học sinh sẽ tham dự khóa học tiếng Anh dự bị do Nhà trường tổ chức, sau đó sẽ làm bài thi tiếng 
Anh HANU test để nhập học vào chương trình của ĐH La Trobe. 

8. Hỏi: Khi nào sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại ĐH La Trobe ở Melbourne (Úc)? 

Trả lời: 

Sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại ĐH La Trobe ở Melbourne – Úc bất cứ khi nào. Văn phòng La 
Trobe sẽ hướng dẫn miễn phí và giúp sinh viên hoàn tất các thủ tục chuyển tiếp du học. Sinh viên cần liện 
hệ với văn phòng La Trobe tại ĐH Hà Nội để được tư vấn và trợ giúp. 

9. Hỏi: Thủ tục để học chuyển tiếp từ các chương trình quốc tế, các trường đại học trong nước và  nước 
ngoài vào chương trình của ĐH La Trobe là gì? 

Trả lời: 

Sinh viên cần cung cấp cho Văn phòng La Trobe tất cả các bảng điểm, kết quả học tập, chứng chỉ tiếng 
Anh của trường đại học nơi sinh viên đã và đang theo học để Nhà trường làm thủ tục nhập học và xét 
miễn môn học cho sinh viên. Sinh viên cần liện hệ trực tiếp với Văn phòng La Trobe tại ĐH Hà Nội để 
được tư vấn và hướng dẫn. 

 

 


