Chương trình liên kết là gì?
Chương trình liên kết của trường ĐHQT tạo điều kiện cho sinh viên theo học chương trình của
các trường đại học danh tiếng tại các nước như Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand,… Các bạn sinh
viên sẽ tiết kiệm được gần 50% chi phí học tập và sinh hoạt so với du học tự túc. Ngoài ra, nhà
trường sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc chuẩn bị hồ sơ chuyển tiếp và thực hiện các thủ tục cần
thiết. Bằng tốt nghiệp của sinh viên theo học chương trình liên kết sẽ do trường đại học đối tác
cấp và có giá trị sử dụng trên toàn thế giới.
Hiện tại chương trình liên kết của trường ĐHQT có 2 hình thức:



Chương trình 2+2: Giai đoạn 1 (2 năm đầu) học tại trường ĐHQT. Giai đoạn 2 (2 năm
tiếp theo) học tại trường đại học đối tác ở nước ngoài.
Chương trình 4+0: Đào tạo với 2 giai đoạn (2 năm đầu và 2 năm tiếp theo) nhưng được
học toàn bộ khóa học tại Việt Nam.

Học phí dự kiến chương trình liên kết áp dụng cho cả 2 hình thức:



Giai đoạn 1: khoảng 56 triệu/ năm.
Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC NEW SOUTH WALES:
 Trường nằm ở phía Đông Nam Sydney, thành phố được bầu chọn là đô thị sinh viên thứ
4 thế giới và đô thị sinh viên hàng đầu nước Úc (theo Đô thị Sinh viên Tốt nhất QS
2015).
 Trường tọa lạc tại khu vực có khí hậu ôn hòa, đặc biệt thời tiết nơi đây luôn mát mẻ.
 Trường là thành viên sáng lập của “Group of Eight” - Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu
hàng đầu tại Úc.
 Trường đạt chất lượng kiểm định AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business-Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học).
 Đây là một trong những trường ĐH hàng đầu thế giới, luôn giữ vị trí đầu về mức lương
khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp (Australian Graduate Survey).
Khuôn viên Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học New South Wales.
Chỗ ở sinh viên trường Đại học New South Wales.
VỊ TRÍ TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI:






Xếp 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟒 trong các trường đại học tốt nhất tại Úc 2019 (theo bảng xếp hạng của QS
University Rankings)
Xếp 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟒𝟑 trên toàn cầu 𝟐𝟎𝟏𝟗 (theo bảng xếp hạng của QS University Rankings)
Xếp 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟔𝟒 trên toàn cầu 𝟐𝟎𝟐𝟎 (theo bảng xếp hạng của US News and World Report)
Xếp 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟕𝟏 trên toàn cầu 𝟐𝟎𝟐𝟎 (theo bảng xếp hạng của Times World University
Rankings)

NGÀNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:
 Quản trị Kinh doanh (chương trình 2+2)
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP:
 Điểm TB tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 6.0)
MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN:
 Học phí giai đoạn 1 (2 năm tại trường ĐHQT): 56 triệu đồng/năm
 Học phí giai đoạn 2 (2 năm tại trường New South Wales): 740 triệu đồng/năm

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC AUCKLAND:
 Đại học Công nghệ Auckland (AUT) là 1 trong những ngôi trường trẻ của khu vực và
trên thế giới.



Trong suốt quá trình học tại New Zealand, nhà trường cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ
trợ giảm tải căng thẳng của sinh viên.
 Trường tọa lạc tại Wellesley- khu trung tâm thành phố Auckland, New Zealand.
 Thành phố Auckland được bầu chọn là top 5 thành phố lý tưởng nhất thế giới để sống và
làm việc với chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các thành phố có chất lượng tương đương.
 Khí hậu nơi đây ấm áp ôn hòa cùng với những bờ biển xanh, những rặng núi và các khu
trượt tuyết, là điều kiện lý tưởng cho việc học tập và giải trí lành mạnh của sinh viên.
Cuộc sống sinh viên trường Đại học Auckland.
Chỗ ở sinh viên trường Đại học Auckland.
VỊ TRÍ TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI:
 AUT đã lần thứ 4 liên tiếp có mặt trong 𝐭𝐨𝐩 𝟏% các trường đại học trên thế giới (theo
Times Higher Education World University Rankings.)
 Xếp 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟏 𝐍𝐞𝐰 𝐙𝐞𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 và 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟐𝟕 toàn cầu về Triển vọng Quốc tế.
 AUT ở 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟓𝟏 trong số các trường đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới (theo Times
higher Education.)
 AUT đã được Tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS đánh giá 𝟓 𝐬𝐚𝐨.
NGÀNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:
 Quản trị Kinh doanh (chương trình 2+2)
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP:
 Điểm TB tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 5.5)
MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN:
 Học phí giai đoạn 1 (2 năm tại trường ĐHQT): 56 triệu đồng/ năm
 Học phí giai đoạn 2 (2 năm tại AUT): ~ 550 triệu đồng/ năm

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC HOUSTON:
 Đại học Houston là trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu tại Houston thuộc tiểu
bang Texas của Mỹ.
 Trường cũng là trường đại học nghiên cứu đa sắc tộc lớn thứ 2 tại Mỹ.
 Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Houston, là thành phố lớn nhất Texas và lớn thứ 4
nước Mỹ. Với vị trí nằm ngay trung tâm thành phố, sinh viên theo học ở đây sẽ cảm nhận
được nhịp sống vô cùng sôi động và náo nhiệt của cộng đồng Houston.
 Địa điểm thuận lợi là lợi thế giúp sinh viên sẽ có cơ hội thực tập, thực hành bồi dưỡng kĩ
năng.
Giới thiệu trường Đại học Houston.
Cuộc sống sinh viên trường Đại học Houston.
VỊ TRÍ TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI:
 𝐓𝐨𝐩 𝟔𝟓𝟏 – 𝟕𝟎𝟎 theo bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Rankings)
 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟔 trong số các trường đại học công lập ở Mỹ (theo The US News & World
Report 2014)
 𝐓𝐨𝐩 𝟑𝟎𝟎 trong bảng xếp hạng học thuật thế giới
 Năm 2011, UH được Carnegie Foundation (Carnegie Foundation for the Advancement of
Teaching) xếp hạng là một trong ba trường đại học công lập có năng lực nghiên cứu
hàng đầu (trường có 29 trung tâm nghiên cứu).
 Là một trong số những trường có chất lượng đào tạo bậc đại học tốt nhất nước Mỹ
(theo Tạp chí The Princeton Review năm 2011).

NGÀNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:
 Quản trị Kinh doanh (chương trình 2+2)
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP:
 Điểm TB tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 5.5) hoặc TOEFL iBT ≥ 79
MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN:
 Học phí giai đoạn 1 tại trường ĐHQT: 56 triệu đồng/năm.
 Học phí giai đoạn 2 tại trường ĐH Houston: ~507 triệu đồng/năm.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC BINGHAMTON:
 Trường tọa lạc tại thành phố Binghamton, phía Nam tiểu bang New York.
 Đại học Binghamton là 1 trong 4 trung tâm đại học công thuộc hệ thống State
University of New York (SUNY), Hoa Kỳ.
 Đại học SUNY Binghamton là trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu tại tiểu
bang New York, Hoa Kỳ.



Trường luôn được công nhận là một “trường đại học xanh”, quan tâm đến môi trường
xanh bởi đánh giá hàng năm của The Princeton Review
 Trường được biết đến nhiều trong đào tạo các ngành học liên quan đến công nghệ và kỹ
thuật.
Khuôn viên trường Đại học Binghamton.
Chỗ ở sinh viên trường Đại học Binghamton.
VỊ TRÍ TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI:
 Hạng 1 Trường Đại học công lập tốt nhất New York.
 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟖 Trường Đại học công lập công lập có giá trị nhất (tạp chí Forbes).
 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 16 Trường Đại học tốt nhất nước Mỹ (Business First, 2019).
 𝟏 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟓𝟎 trường Đại học công lập tốt nhất quốc gia (U.S. News and World Report,
2020).
 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟏𝟎 trường đại học công lập tốt nhất Hoa Kỳ (Business Insider).
 𝐓𝐨𝐩 𝟖𝟎𝟏-𝟏𝟎𝟎𝟎 bảng xếp hạng đại học thế giới (QS World University Ranking).
 Binghamton có một trong những tỷ lệ sinh viên và giảng viên cao trong cả nước với tỷ lệ
𝟐𝟎:𝟏 (US News and World Report, 2014).
 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟑𝟑 trường đại học tốt nhất cho tiền của bạn (Monkey Magazine, 2017).
NGÀNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:
 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (chương trình 2+2)
 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (chương trình 2+2)
 Công nghệ Thông tin (chương trình 2+2)
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP:
 Điểm TB tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 3.0
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.5 (điểm thành phần ≥ 5.5) hoặc TOEFL iBT ≥ 80
MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN:
 Học phí giai đoạn 1: 54-67,5 triệu đồng/năm.
 Học phí giai đoạn 2: ~550 triệu đồng/năm.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC NOTTINGHAM:
 Đại học Nottingham là đại học của Vương quốc Anh (UK) từ năm 1881 và tới nay vẫn
không ngừng mở rộng quy mô.
 Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM hiện tại đang là đối tác liên kết với trường đại học
Nottingham tại 2 cơ sở:
o Anh Quốc: thành phố Nottingham.
 Khuôn viên University Park.
 Khuôn viên Jubilee.
 Khuôn viên Sutton Bonnington.
 Nghiên cứu nổi bật tại trường ĐH Nottingham.
 Sinh viên quốc tế tại trường ĐH Notthingham.
o Malaysia: thuộc thị trấn Semenyih, bang Selangor, cách Kuala Lumpur 30 km.
 Giới thiệu trường ĐH Nottingham Malaysia.
 Khuôn viên trường ĐH Nottingham Malaysia.
VỊ TRÍ TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI:








𝐓𝐨𝐩 𝟏% đại học hàng đầu thế giới (theo The QS World University Rankings 2015).
𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟏𝟔 trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh (theo The QS World University
Rankings 2020).
Lựa chọn hàng đầu dành cho các nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp theo The Graduate
Market 2014.
Đoạt giải Nobel 2 lần vào năm 2003 về Y Khoa và Khoa học kinh tế.
Xếp thứ 8 tại Anh dành cho lĩnh vực nghiên cứu.
Là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Vương quốc Anh (Association of
Commonwealth Universities), Hiệp hội trường đại học Châu u (European University
Association), Nhóm Russell (Russell Group), Nhóm Universitas 21 (Universitas 21) và
tham gia Chương trình Mùa Hè (Sutton Trust), Hiệp hội Virgo (Virgo Consortium).

NGÀNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:
Sinh viên có thể chọn học tại cơ sở của trường Đại học Nottingham tại Anh hoặc Malaysia.
 Công nghệ Thông tin (chương trình 2+2)
 Công nghệ Sinh học (chương trình 2+2)
 Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (chương trình 2+2)
 Quản trị Kinh doanh (chương trình 2+2)
ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP:
Cơ sở Anh Quốc:
Ngành Quản trị Kinh doanh:
 Điểm TB tích lũy năm thứ 2(GPA) ≥ 65
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 7.0 (Điểm thành phần ≥ 6.0)
Các ngành khác:
 Điểm TB tích lũy năm thứ 2 (GPA) ≥ 60
 Tiếng Anh (ngành Công nghệ thông tin): IELTS ≥ 6.5 (Điểm thành phần ≥ 6.0)
 Tiếng Anh (ngành Công nghệ sinh học, Điện tử viễn thông): IELTS ≥ 6.0 (Điểm thành
phần ≥ 5.5)
Cơ sở 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚:
 Điểm TB tích lũy năm thứ 2 (GPA) ≥ 60
 Tiếng Anh (ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin): IELTS ≥ 6.5 (Điểm thành
phần ≥ 6.0)
 Tiếng Anh (ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật điện tử viễn thông): IELTS ≥ 6.5 (Điểm
thành phần ≥ 5.5)
MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN:
 Học phí giai đoạn 1 (học tại Đại học quốc tế): ~ 56 triệu đồng/năm
 Học phí giai đoạn 2:
o 𝐓𝐚̣𝐢 𝐀𝐧𝐡: ~480-619 triệu đồng/năm
o 𝐓𝐚̣𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚: ~239-300 triệu đồng/năm

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND:
 Đại học West of England (UWE) là một trong những trường Đại học hiện đại nhất của
vương quốc Anh, luôn được đầu tư phát triển cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh viên.
 Trường tọa lạc tại thành phố cảng thịnh vượng Bristol, cách thủ đô London 90 phút.
 UWE là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất khu vực Tây Nam nước Anh.
 Đại học West of England là trường đối tác được nhiều sinh viên IU chuyển tiếp nhất.
Giới thiệu trường Đại học West of England.
Chỗ ở sinh viên trường Đại học West of England.
Các hoạt động sinh viên trường Đại học West of England.
VỊ TRÍ TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG THẾ GIỚI:
 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟏 trường ĐH hàng đầu ở Anh quốc về mức độ hài lòng của sinh viên (theo The
National Student Survey (NSS)).
 𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟖 các trường ĐH hàng đầu của Anh quốc (theo Guardian League Table).
 𝐓𝐨𝐩 𝟔𝟎𝟏 trường ĐH hàng đầu thế giới (theo Times Higher Education).
 𝐓𝐨𝐩 𝟕𝟓𝟏 trường ĐH hàng đầu thế giới (theo QS World University Ranking).
 Thu hút được gần 𝟐.𝟎𝟎𝟎 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐨̂ ́𝐜 𝐭𝐞̂ ́ đến từ hơn 140 quốc gia.

NGÀNH LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ:
 Quản trị Kinh doanh (chương trình 2+2)
 Công nghệ Sinh học (chương trình 2+2)
 Công nghệ Thông tin (chương trình 2+2)
 Điện tử Viễn thông (chương trình 2+2)
 Ngôn ngữ Anh (chương trình 2+2) *Dự kiến





Quản trị Kinh doanh (chương trình 4+0)
Ngôn ngữ Anh (chương trình 4+0) *Dự kiến
Công nghệ Sinh học định hướng Khoa học Y sinh (chương trình 4+0) *Dự kiến
Công nghệ Thông tin (chương trình 4+0) *Dự kiến

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP:
Chương trình 𝟐+𝟐:
 Điểm TB tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (điểm thành phần ≥ 5.5)
Chương trình 𝟒+𝟎:
 Điểm TB tích lũy giai đoạn 1 (GPA) ≥ 50
 Tiếng Anh: IELTS ≥ 6.0 (điểm thành phần ≥ 6.0) hoặc IELTS ≥ 6.0 (điểm thành phần ≥
5.5)
MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN:
Chương trình 2+2:
 Học phí 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟏 tại trường ĐHQT: ~56 triệu đồng/năm
 Học phí 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟐 tại Anh: ~380-396 triệu đồng/năm
Chương trình 4+0:
 Học phí 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟏 tại trường ĐHQT: ~56 triệu đồng/năm
 Học phí 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟐 tại trường ĐHQT: ~108 triệu đồng/năm

1. ĐẠI HỌC DEAKIN (ÚC)
 Đại học Deakin được thành lập vào năm 1974, là một trong những đại học lâu đời tại
Úc.
 Trường tọa lạc tại bang Victoria và sở hữu cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, đội ngũ cán
bộ giảng viên giàu kinh nghiệm.
Giới thiệu trường Đại học Deakin.
Khuôn viên Burwood của Đại học Deakin.
Thành tích trên các bảng xếp hạng:
 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 đại học công lập tốt nhất nước Úc (theo ARWU Rankings).
 Được xếp hạng 5 sao bởi tổ chức xếp hạng đại học danh tiếng Quacquarelli Symonds
 𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟏𝟕 trường đại học hàng đầu thế giới (theo QS Rankings)
Hiện nay, nắm bắt rõ nhu cầu du học cùng các ngành nghề “hot” của các bậc phụ huynh cũng
như học sinh, trường Đại học Quốc Tế đang có dự kiến sẽ liên kết ĐH Deakin đào tạo chương
trình 2+2 ngành: Công nghệ Thông tin.
2. ĐẠI HỌC GRIFFITH (ÚC)
 Đại học Griffith tọa lạc tại bang Queensland, được trải nghiệm toàn diện nhờ tiếp cận
với nhiều cơ sở vật chất, dịch vụ và hoạt động phong phú.
 Với hơn 40 năm kinh nghiệm đào tạo, Griffith đã kết nối sâu sắc với khu vực châu Á,
tập trung mạnh vào ngành công nghiệp. trường đã trở thành một trường đại học toàn diện,
nghiên cứu chuyên sâu, nằm trong top 2% các trường đại học trên toàn thế giới.
Khuôn viên Logan của trường Đại học Griffith.
Năm 2019 của trường Đại học Griffith.

Thành tích trên các bảng xếp hạng:
 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝟑𝟓 trên bảng xếp hạng Top 50 under 50 (theo QS World University Rankings
2019)
 Hạng 301 trên bảng xếp hạng học tập của các trường đại học thế giới (theo ARWU 2019)
 𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟎𝟏-𝟐𝟓𝟎 (theo Times Higher Education World University Rankings).
Hiện nay, trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM đang dự tính hợp tác với trường Đại học
Griffith để triển khai chương trình đào tạo dưới dạng liên kết 2+2 ngành: Logistic & Quản lý
Chuỗi Cung ứng.
3. ĐẠI HỌC WEST OF ENGLAND (ANH)
Ngoài ra, năm 2020, trường Đại học West of England dự kiến liên kết thêm các ngành sau:
 Ngôn ngữ Anh (Chương trình 2+2 và 4+0)
 Công nghệ Sinh học định hướng Khoa học Y sinh (Chương trình 4+0)
 Công nghệ Thông tin (Chương trình 4+0)

