
CƠ HỘI NHẬN BẰNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ITALIA  
THEO CHUẨN CHÂU ÂU ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN 

Chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên với Cộng hòa Italia 
cho sinh viên Việt Nam 

(Giấy phép số 32/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2013 và số 614 ngày 20/02/2013  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) 

Trường Đại Học Hà Nội với bề dày kinh nghiệm đào tạo các chuyên ngành kinh tế bằng 
tiếng Anh do các giảng viên có trình độ chuyên môn từ bậc thạc sỹ trở lên tốt nghiệp tại 
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ôxtrâylia… vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 
cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành 
Kinh tế doanh nghiệp/Kinh tế và Quản lý và chuyên ngành Khoa học thống kê và 
bảo hiểm với Đại học Tổng hợp Sannio – đại học công lập trọng điểm vùng Benevento 
của nước Cộng hòa Italia. Đây là chương trình đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên mà 
Việt Nam thực hiện thành công với Cộng hòa Italia, cũng là một trong những thành quả 
đón mừng 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và quốc gia Địa Trung Hải 
xinh đẹp này. 

Hoàn thành chương trình đào tạo này sinh viên sẽ được: 

1. Nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh tế doanh nghiệp, Thạc sỹ chuyên ngành 
Kinh tế và Quản lý và Cử nhân/Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học thống kê và bảo hiểm 
chính quy theo chuẩn Châu Âu do Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp được công nhận 
trên toàn thế giới, trong đó chuyên ngành Kinh tế doanh nghiệp đang là ngành học mà 
các doanh nghiệp Việt Nam rất cần nguồn nhân lực tốt nghiệp có trình độ cao và trình độ 
ngoại ngữ thành thạo; 

2. Theo học dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của 
các giảng viên của Khoa Quản trị kinh doanh và 
Du lịch, Trường Đại học Hà Nội và các giáo sư của 
Khoa Khoa học Kinh tế và doanh nghiệp thuộc Đại 
học Tổng hợp Sannio. 

3. Học tại Trường Đại học Hà Nội 2 năm đầu (đối 
với chương trình Cử nhân) và 1 năm đầu (với 
chương trình Sau đại học) bằng tiếng Anh. Sinh 
viên sẽ hoàn thành năm cuối bằng tiếng Anh và 
tiếng Italia và bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh tại 

Những năm đầu chương trình sinh viên 
được theo học tại Đại học Hà Nội, trường 
Đại học công lập với bề dày đào tạo 
chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh. 
Nguồn ảnh: http://www.tuyensinhdulich.com 



Italia. Đồng thời, sinh viên có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp ở Italia, bước khởi đầu 
quan trọng cho sự nghiệp của sinh viên trong tương lai; 

4. Sinh viên được quyền học tiếng Italia trong chương trình và có điều kiện nâng cao 
trình độ tiếng Italia, một ưu thế vượt trội về ngoại ngữ cho công việc, đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp châu Âu hoặc doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Châu Âu; 

5.Học phí đóng toàn bộ tại Trường Đại Học Hà Nội với số tiền khiêm tốn: khoảng 
140.000.000 với chương trình cử nhân ba năm và khoảng 130.000.000 với chương trình 
sau đại học hai năm; 

6. Yêu cầu đầu vào tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên:  

Đối với chương trình Cử nhân: Đạt điểm sàn đại học với tất cả các khối thi  

Đối với chương trình Sau Đại học:  

- Sinh viên tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành kinh tế sẽ được 
xét duyệt hồ sơ vào thẳng; 

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học 
ngoài chuyên ngành kinh tế sẽ 
được quyền đăng ký khóa học 
Bổ sung kiến thức trước khi 
nhập học. 

7. Sinh viên tốt nghiệp có cơ 
hội được các doanh nghiệp 
Italia tuyển dụng: 

Trên thực tế, Trường Đại Học 
Hà Nội là thành viên Việt 
Nam đầu tiên và duy nhất của 
Hiệp hội AlmaLaurea, tổ chức kết nối các trường đại học với doanh nghiệp Italia và cộng 
đồng châu Âu và là cầu nối giữa sinh viên trực tiếp tới nhu cầu tuyển dụng của các doanh 
nghiệp tại Italia và Châu Âu.  

8. Cơ hội tham quan du lịch các thành phố nối tiếng khác của Italia như Rome, Venice, 
Milan và các quốc gia châu Âu xinh đẹp khác. 

Thành phố Benevento xinh đẹp và yên bình với các di sản lịch sử 
nghệ thuật và khảo cổ học được UNESCO công nhận và chi phí 
sinh hoạt thấp là nơi các sinh viên theo học vào năm cuối của 
chương trình. 
Nguồn ảnh: www.unisannio.it 



Sinh viên và các bậc phụ huynh quan tâm xin mời liên hệ: 

Trung tâm Ngôn ngữ-Văn hóa Italia và Phát triển hợp tác 
Nhà A, phòng 305 Đại Học Hà Nội 
Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội 
Tel: +84 4 3 55 40 860 
E-mail: itacentro@hanu.edu.vn  
Giám đốc Trung tâm: Bà Đặng Thị Phương Thảo thaodtp@hanu.edu.vn 
Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch: Bà Đỗ Thị Hà Lan landth@hanu.edu.vn 
Điều phối viên chương trình: Cô Hoàng Thu Thủy thuthuy@hanu.edu.vn  

* Thời gian ghi danh: từ 01/03/2013;  
* Thời gian nhập học chính thức: 09/2013 

                                                                                                                                                                                               

 

 

Cộng đồng sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc khu vực Benevento, Campania 


