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CATANIA / CASSINO
Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở lên của khoa 
Italia
Chương trình: ngôn ngữ và văn hóa Italia
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Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác
Trường Đại học Hà Nội
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sinh
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VENEZIA
Đối tượng: Sinh viên các khoa có trình độ tiếng 
Anh tốt và biết tiếng Italia
Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa 
Italia / Nhật Bản / Trung Quốc / Anh / Pháp/ TBN 
/ Nga/ Ba Lan / Hàn Quốc/ Ấn Độ / Ả Rập (học 
bằng tiếng Anh hoặc tiếng Italia)

TRIESTE
Đối tượng: Sinh viên các khoa có trình độ tiếng 
Italia tốt
Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa 
định hướng biên phiên dịch (Italia, Anh, Pháp, 
Đức, TBN, Nga, BĐN)

PARMA
Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 khoa 
Italia
Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa 
Italia định hướng sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI ITALIA
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ROMA
Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở lên của khoa 
Italia và sinh viên các khoa có trình độ tiếng Italia 
tốt
Chương trình: Ngành phụ về Du lịch, Kinh tế
doanh nghiệp, Hợp tác phát triển, Truyền Thông, 
Dịch thuật
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NAPOLI
Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4 khoa Italia 
và sinh viên các khoa có trình độ tiếng Italia tốt
Chương trình: - Văn bằng kép ngành “Ngôn ngữ
học và văn hóa”
- Ngành phụ : Hợp tác phát triển

SIENA
Đối tượng: Sinh viên năm năm 3, năm 4 khoa 
Italia
Chương trình: Văn bằng kép ngành “Ngôn ngữ
và văn hóa Italia / Giảng dạy tiếng Italia cho 
người nước ngoài”

PALERMO
Đối tượng: Sinh viên năm 3 và năm 4 các khoa có
trình độ tiếng Italia tốt
Chương trình: - Văn bằng kép ngành “Ngôn ngữ và 
văn học hiện đại và giao thoa ngôn ngữ - định hướng 
ngôn ngữ Italia như ngôn ngữ thứ 2”
- Ngành phụ: du lịch, kinh tế doanh nghiệp, hợp tác 
phát triển, truyền thông, dịch thuật

Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác
Trường Đại học Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI ITALIA
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VENEZIA
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 
kỳ chuyên ngành tại khoa quản trị KD & DL
Chương trình: Trao đổi về Kinh tế và Quản lý
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

4

5
TRIESTE

Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 kỳ
chuyên ngành tại khoa quản trị KD & DL
Chương trình: trao đổi về Thị trường tài chính và
Phát triển sáng tạo
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Thông tin 
tuyển 
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PARMA
Đối tượng: 10-20 Sinh viên khoa quản trị KD & DL
Chương trình: Trao đổi về Kinh doanh và phát 
triển quốc tế
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

PAVIA
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 kỳ
chuyên ngành tại khoa quản trị KD & DL
Chương trình: trao đổi về Kinh doanh và Kinh tế
quốc tế (MBE)
Ngôn ngữ giảng day: Tiếng Anh

URBINO
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 kỳ
chuyên ngành tại khoa quản trị KD & DL
Chương trình: trao đổi về Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ giảng day: Tiếng Italia, hướng dẫn của 
giáo viên và làm bài thi bằng tiếng Anh

Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác
Trường Đại học Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI ITALIA
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PAVIA/PARMA/CASSINO/SANNIO
Đối tượng 2: Sinh viên kỳ cuối hệ cử nhân 
tài năng (honor) của khoa CNTT
Chương trình: làm luận văn và thực tập tại 
Phòng thí nghiệm với sự hướng dẫn của 
các giáo sư Italia

VENEZIA / TRIESTE
Đối tượng: Sinh viên kỳ cuối hệ cử nhân tài năng
Chương trình: học 1-2 môn tương đương, làm 
luận văn và thực tập tại phòng thí nghiệm với sự 
hướng dẫn của các giáo sư Italia

PAVIA / PARMA / VENEZIA
Đối tượng 1: Sinh viên năm cuối khoa CNTT
Chương trình: các môn học của năm nhất chương 
trình thạc sĩ CNTT tương đương với các môn hệ cử
nhân của ĐH Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ĐHHN, sinh 
viên có cơ hội quay lại học tiếp năm hai thạc sĩ và lấy 
bằng thạc sĩ do trường Pavia / Parma / Venezia cấp

Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác
Trường Đại học Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI ITALIA
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URBINO
Đối tượng 2: sinh viên năm thứ 2 trở lên của khoa 
CNTT
Chương trình: trao đổi với sinh viên ĐH Urbino
Nội dung: học CNTT tại Urbino bằng tiếng Italia
hoặc học online bằng tiếng Anh
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CATANIA
Đối tượng 2: Sinh viên kỳ cuối hệ cử nhân tài 
năng
Chương trình: làm luận văn và thực tập tại các
doanh nghiệp CNTT và phòng thí nghiệm của 
trường

URBINO
Đối tượng 1: Sinh viên năm cuối khoa CNTT
Thời lượng: 1 năm
Chương trình: học 1 năm và bảo vệ luận văn tại 
Urbino. Bằng do trường Urbino cấp

CATANIA
Đối tượng 1: Sinh viên năm cuối khoa CNTT
Chương trình: các môn học của năm nhất hệ thạc sĩ 
tương đương với các môn học hệ cử nhân của ĐH Hà
Nội. Sau khi tốt nghiệp, có thể quay lại học tiếp năm 
hai  và lấy bằng thạc sĩ do trường Catania cấp

Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác
Trường Đại học Hà Nội
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