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THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG QUỐC TẾ NĂM 2022 
CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG VIỆT NAM VÀ AUSTRALIA 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (HTT) tuyển sinh chương trình cao đẳng quốc tế Việt Nam 

– Australia: là chương trình kết hợp giữa chương trình cao đẳng trong nước (HTT) và cao đẳng Úc (University 

Preparation College - UPC, Úc).  

I. QUYỀN LỢI SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

 Được học song song chương trình cao đẳng Việt Nam – Australia có giá trị quốc tế; 

 Được đào tạo và nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh cùng các kỹ năng của công dân toàn cầu; với đội ngũ 

giảng viên chuyên nghiệp uy tín, lớp học theo tiêu chuẩn quốc tế; 

 Được hưởng chính sách hỗ trợ học phí tốt nhất tại Việt Nam với chất lượng đào tạo chuẩn Úc;  

 Được nhận bằng Cao đẳng chính quy Việt Nam; chứng chỉ quốc tế của UPC có giá trị trong hệ thống giáo dục 

Australia;  

 Được học chuyển tiếp để lấy bằng cao đẳng quốc tế UPC, Úc (AQF level 5); liên thông bậc đại học tại Úc (AQF 

level 7);  

 Được tiếp cận thị trường việc làm rộng mở của Úc sau khi tốt nghiệp; có cơ hội định cư lâu dài tại Úc. 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - THỜI GIAN TUYỂN SINH: TỪ 15/04/2022 – 15/9/2022 

NGÀNH ĐÀO TẠO HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM MỨC HỌC PHÍ 

Marketing 

(Diploma of Marketing 

and Communication) 

Năm 1: Học tập tại Việt Nam, nội dung chương trình: 

+ Kiến thức nền tảng 08 môn học UPC; 

+ Kiến thức chuyên môn của HTT; 

+ Nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh cùng các kỹ năng của 

công dân toàn cầu (mục tiêu IELTS 5.5 trở lên) 

Năm 2: Sinh viên có thể lựa chọn: 

2.1. Học cao đẳng tại Việt Nam: nhận bằng HTT + chứng 

nhận của UPC (08 môn); hoặc 

2.2. Học tại Việt Nam: nhận 01 Bằng cao đẳng HTT và 01 

bằng cao đẳng quốc tế UPC; hoặc 

2.3. Nhận bằng cao đẳng UPC – (Theo thủ tục du học sang 

UPC, Thành phố Sydney, Bang New South Wales Australia, 

hoàn thành các môn còn lại của chương trình) 

139 triệu đồng/năm 1, đóng 

theo 2 đợt: 

+ Đợt 1: 70 triệu đồng  

(Khi nhập học) 

+ Đợt 2: 69 triệu đồng 

Năm 2 - học phí chi tiết các lựa 

chọn: 

+ 2.1. 15 triệu đồng 

+ 2.2. 15 triệu đồng + 250 

AUD/môn học UPC  

 

 (*) áp dụng cho sinh viên đăng 

ký giai đoạn 2.2 hoặc 2.3 

Quản trị kinh doanh 

(Diploma of Business) 

Quản trị khách sạn 

(Diploma of Hospitality) 

Quản trị và Quản lý (*) 

(Leadership and 

management) 
 

III. HỌC BỔNG UPC – HTT: UPC – HTT  

 Học bổng Pioneer trị giá 6.000.000 vnđ dành cho 10 thí sinh đầu tiên hoàn thành thủ tục nhập học và có điểm 

TBC lớp 12 và TBC tiếng Anh ≥ 7.0. 

 Học bổng Gday Oz giảm 10% học phí toàn khóa dành cho thí sinh nhập học đóng ngay học phí của Năm 1. 

 Đối với sinh viên năm thứ 2 hoặc 3 HTT đăng ký tham gia chương trình nhận học bổng trị giá 15.000.000 vnđ 

IV. HỒ SƠ XÉT TUYỂN: Xét điểm học bạ lớp 12 THPT và TBC ngoại ngữ ≥ 6.0 đ 

+ Học bạ THPT (Bản sao);    + Giấy CNTN tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT (Bản sao); 

+ Giấy khai sinh, CMND, sổ hộ khẩu (Bản sao)  + 6 ảnh 3x4 (phông nền trắng). 

V. Thông tin liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 

 Phòng Tuyển sinh trụ sở chính:                    024.3362.8666 – 0948.181.222 (Cô Yến) 

Địa chỉ: Số 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. 

 Trung Tâm Du học HTT:         098.546.0337 (Cô Thu) 

Địa chỉ: LK01- OCT2, Phố Chế Lan Viên, Đô thị Resco, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 


