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1. TDTU CÓ CƠ SỞ VẬT CHẤT TỐT NHẤT VIỆT NAM
• Được QS-stars xếp hạng 5 sao/5 sao
• 100% phòng học lý thuyết có máy điều hòa, máy chiếu
• Hệ thống thiết bị thực hành, mô phỏng hiện đại và chuyên dụng
• Thư viện hiện đại nhất Việt Nam, phục vụ 24/7

2. ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT VÀ NĂNG KHIẾU  
    TOÀN DIỆN

• Nhà thi đấu đa năng 
• Sân bóng đá chuẩn FIFA 2 sao
• Hồ bơi, sân tenis, bóng chuyền, bóng rổ, ...
• 15 môn thể thao tự chọn
• Hơn 70 câu lạc bộ, đội nhóm

3. LỰC LƯỢNG CHUYÊN MÔN HÙNG MẠNH
50% giảng viên TDTU là tiến sĩ/nghiên cứu sinh; hơn 200 giảng viên, 
chuyên gia người nước ngoài trực tiếp giảng dạy.

4. ĐẦU RA CHUẨN QUỐC TẾ
Tiếng Anh IELTS: 5.0; Tin học MOS 750/1000 điểm; Lý thuyết và thực 
hành vững vàng; khả năng thích ứng cao với môi trường doanh nghiệp.

5. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIÊN TIẾN
Tham khảo chương trình của Top 100 đại học tốt nhất thế giới; nhiều 
học phần giảng dạy bằng tiếng Anh; học phần tại doanh nghiệp, ....

CHỌN HỌC TẠI 

TDTU
TẠI SAO ?

4 5

6. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM 
    CAO TUYỆT ĐỐI

100% sinh viên TDTU có việc làm 
trong vòng 1 năm kể từ khi tốt nghiệp; 
Sinh viên TDTU được nhà tuyển dụng 
đánh giá cao về khả năng chuyên 
môn, tính chuyên nghiệp và kỷ luật.

7. MÔI TRƯỜNG RÈN LUYỆN TỐT
Sinh viên được giáo dục thấm nhuần 
3 nội dung đạo đức: “Học tập tốt để 
báo hiếu cha mẹ; Tôn trọng pháp luật 
và các quy định của Trường; Ứng xử vì 
cộng đồng, không ích kỷ.”
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8. HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 
    NGAY TẠI TRƯỜNG

- Học lý thuyết tập trung tại cơ sở 
  Quận 7, TP. HCM; 
- Trải nghiệm học kỳ quân đội tại
  Cơ sở Bảo Lộc, Nha Trang.

9. KÝ TÚC XÁ TIỆN NGHI ngay 
     trong khuôn viên trường, gồm 04 
     block với sức chứa gần 5.000 chỗ.

10. HỌC BỔNG ĐA DẠNG
Học bổng dành cho sinh viên thủ khoa, 
sinh viên có thành tích học tập và rèn 
luyện đạt loại Giỏi, Xuất sắc; Học 
bổng khuyến học dành cho sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hình 
thức hỗ trợ học phí khác.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ
MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

1. Miễn, giảm học phí: Sinh viên thuộc diện chính sách được 
hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo qui định.

2. Học bổng:
TDTU có nhiều loại học bổng dành cho:

Thủ khoa đầu vào;
Tân sinh viên các Tỉnh hợp tác toàn diện với TDTU;
Tân sinh viên các Trường có hợp tác với TDTU;
Tân sinh viên là học sinh các Trường THPT chuyên;
Sinh viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải thể 
thao cấp khu vực và thế giới học ngành Quản lý thể thao;
Lưu học sinh nước ngoài học toàn thời gian tại TDTU;
Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện Giỏi, Xuất sắc;
Sinh viên nội trú Ký túc xá;
Sinh viên vượt khó học giỏi;
Sinh viên là con, anh (chị), em ruột của cán bộ công đoàn 
(từ ủy viên Ban chấp hành trở lên) đang công tác tại Liên 
đoàn Lao động các Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Công 
đoàn ngành tương đương;
Sinh viên có anh/chị/em ruột đang học tại TDTU.

3. Khen thưởng:
Sinh viên đạt kết quả cao về kỹ năng (ngoại ngữ, tin học…), 
chuyên môn, nghiên cứu khoa học, các hoạt động văn thể 
mỹ,... được Nhà trường khen thưởng theo qui định.

6 7
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DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH 
NĂM 2020

(*) Điểm trúng tuyển năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia (thang điểm 40)

7310301

7760101

7310630

7310630Q

7310630N

7850201
7440301
7510406

7480101
7480102

7480103

7520301

7420201

7580101

7580105

7580201
7580205

7520201
7520207

7520216

7720201

7140202

Xã hội học

Công tác xã hội

Việt Nam học

Việt Nam học 

Việt Nam học

Bảo hộ lao động
Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Khoa học máy tính
Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu
Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ sinh học

Kiến trúc

Quy hoạch vùng và 
đô thị
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông

Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử -
viễn thông
Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa

Dược học

Giáo dục tiểu học
(dự kiến tuyển sinh 2020)

A01; C00; 
C01; D01 (25,00)

A01; C00; 
C01; D01(23,50)

A01; C00; 
C01; D01 (31,00)

A01; C00;
C01; D01 (31,00)

Tuyển thẳng
người nước ngoài

A00; B00; D07 (23,50); D08
A00; B00; D07 (24,00); D08

A00; B00;
D07 (24,00); D08

A00; A01; D01 (30,75)
A00; A01;

D01 (29,00)
A00; A01; D01 (32,00)

A00; B00;
D07 (27,25)
A00; B00;

D08 (26,75)

V00; V01 (25,00)

 A00; A01 
V00; V01 (23,00)

A00; A01; C01 (27,00)
A00; A01;

C01 (23,00)

A00; A01; C01 (25,75)
A00; A01;

C01 (25,50)
A00; A01;

C01 (28,75)

A00; B00;
D07 (30,00)

Văn, Toán,
NL tiếng Anh

Văn, Toán, 
Anh, Sử

Văn, Toán, 
Anh, Hóa

Văn, Toán, 
Anh, Lý

Văn, Toán, 
Anh, Lý

Văn, Toán, 
Anh, Lý

Văn, Toán,
Anh, Hóa

Văn*2,
Toán*2

Văn, Toán, 
Anh, Hóa

Văn, Toán, Anh, 
Vẽ HHMT

Chuyên ngành du lịch 
và lữ hành

Chuyên ngành du lịch 
và quản lý du lịch

Chuyên ngành 
Việt ngữ học

Chuyên ngành cấp thoát 
nước và môi trường nước

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - trang 27

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG - trang 28

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - trang 30

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG - trang 31

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH - trang 32

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - trang 33

19

20

21

22

23

24
25
26

27
28

29

30

31

32

33

34
35

36
37

38

39

40

Văn, Toán, 
Anh, Sinh

KHOA DƯỢC - trang 34

KHOA GIÁO DỤC HỌC - trang 35

Theo kết quả
5HK, 6HK

TT

7210402
7210403
7210404
7580108

7220201
7220204

7810301

7810302

7340301

7340120
7340101

7340101N

7340115

7340201 

7340408

Thiết kế công nghiệp
Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất

Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc

Quản lý thể dục thể thao

Golf

Kế toán

Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Marketing

Tài chính - Ngân hàng

Quan hệ lao động 

H00; H01; H02 (22,50)
H00; H01; H02 (27,00)
H00; H01; H02 (22,50)
V00; H01; H02 (22,50)

D01; D11 (33,00)
D01; D04;

D11; D55 (31,00)

A01; D01;
T00; T01 (26,50)

A01; D01; 
T00; T01 (24,00)

A00; A01;
C01; D01 (30,00)

A00; A01; D01 (33,00)
A00; A01;

D01 (32,00)
A00; A01;

D01 (32,50)
A00; A01; D01 (32,50)

A00; A01;
D01; D07 (30,00)

A00; A01;
C01; D01 (24,00)

Văn, Toán, Anh, 
Vẽ HHMT

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Anh, 
Toán*2

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Anh, 
Toán*2

Văn, Anh, 
Toán*2

Văn, Toán, 
Anh, Sử

Mã
ngành

Tổ hợp xét tuyển
Ngành/

chuyên ngành Theo điểm thi
THPT quốc gia (*)

Chuyên ngành kinh doanh
thể thao và tổ chức sự kiện

Chuyên ngành quản trị 
nguồn nhân lực

Chuyên ngành quản trị 
nhà hàng - khách sạn

Chuyên ngành Quan hệ
lao động, chuyên ngành 
Hành vi tổ chức

1
2
3
4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16 7380101

Toán ứng dụng
Thống kê

A00; A01 (23,00)
A00; A01  (23,00)

7460112
7460201

17
18

Luật A00; A01;
C00; D01 (30,25)

KHOA LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN - trang 25

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - trang 24

KHOA LUẬT - trang 26

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - trang 23

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - trang 19

KHOA NGOẠI NGỮ - trang 20

KHOA KHOA HỌC THỂ THAO - trang 21

KHOA KẾ TOÁN - trang 22

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - trang 29

Văn, Toán, 
Anh, Lý
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Hotline: 1900 2024    
(028) 37 755 051     
(028) 37 755 052

admission.tdtu.edu.vn              
tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT 
• Đợt 1 (15/4 - 30/6/2020): Trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU.   
   Xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ THPT (trừ Học kỳ 2 lớp 12).
• Đợt 2 (dự kiến 10/7 - 15/8/2020): Tất cả các trường THPT. 
   Xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT.

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia
                                   năm 2020. 

PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển thẳng các đối tượng:
• Các đối tượng theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
• Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng 
điểm tại TPHCM.
• Ưu tiên xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng 
Anh: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 
5.0 trở lên; thí sinh học các chương trình THPT quốc tế, học tại các 
nước mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính; thí sinh có các chứng chỉ 
quốc tế SAT, IB, A-Level, ACT...

Có chính sách ưu tiên điểm xét tuyển và học bổng cho học sinh các 
trường chuyên, trường trọng điểm
Thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu hoặc xét tuyển theo tổ 
hợp có môn thi năng khiếu, năng lực tiếng Anh phải tham gia thi bổ 
sung các môn năng khiếu, tiếng Anh do TDTU tổ chức để đủ điểm xét 
tuyển. TDTU không sử dụng kết quả thi năng khiếu từ trường khác.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh 2020 được cập nhật tại 
website: admission.tdtu.edu.vn

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC 2020

CHƯƠNG TRÌNH
CHẤT LƯỢNG CAO
Chương trình chất lượng cao được xây dựng với phương pháp giáo dục 
đặc biệt, đào tạo người học đạt chuẩn đầu ra cao hơn về kỹ năng tiếng 
Anh, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, các chứng chỉ nghề quốc gia/ 
quốc tế.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế; đội ngũ giảng viên là các giáo 
sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài nước có chuyên môn sâu và kinh 
nghiệm giảng dạy tốt; học tập kiến thức thực tế từ chuyên gia, 
doanh nhân thành đạt.

Rèn luyện kỹ năng toàn diện với chương trình đào tạo các kỹ 
năng phát triển bền vững trong thế kỉ 21. Học kỳ quân đội dành 
cho SV chất lượng cao, tổ chức vào học kỳ hè tại campus Bảo Lộc, 
Nha Trang.

Học kỳ nước ngoài tại Đài Loan, Hà Lan, Malaysia, Cộng hòa Séc, 
Pháp,... từ 3 - 4 tháng; và/hoặc thực hiện Khóa luận bằng tiếng Anh 
giúp SV phát triển trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực ngoại ngữ.
Phương pháp dạy - học giúp SV phát huy tư duy sáng tạo. Lớp học 
quy mô nhỏ từ 30 - 40 SV/lớp. Học phần thực tế tại doanh nghiệp 
giúp SV tiếp cận thực tiễn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dịch vụ hỗ trợ SV chất lượng cao: tiện ích hỗ trợ học, tự học tại 
Thư viện; hệ thống trợ giảng theo dõi và hỗ trợ SV trong học tập; 
ưu tiên tham gia tất cả các câu lạc bộ ngoại khóa của khoa/trường; 
ưu tiên giới thiệu việc làm và học bổng sau đại học.
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1
2

3

4

5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

15

16
17

F7220201
F7310630Q

F7340101

F7340101N

F7340115
F7340120
F7340201

F7340301

F7380101

F7420201
F7480101
F7480103
F7520201
F7520207

F7520216

F7580201
F7210403

Ngôn ngữ Anh 
Việt Nam học 

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh 

Marketing
Kinh doanh quốc tế 
Tài chính - Ngân hàng 

Kế toán

Luật

Công nghệ sinh học 
Khoa học máy tính 
Kỹ thuật phần mềm 
Kỹ thuật điện 
Kỹ thuật điện tử - 
viễn thông
Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa
Kỹ thuật xây dựng 
Thiết kế đồ họa

D01; D11 (30,50)
A01; C00;

C01; D01 (25,25)
A00; A01; 

D01 (28,50)
A00; A01;

D01 (28,25)
A00; A01; D01 (28,50)
A00; A01; D01 (30,75)

A00; A01;
D01; D07 (24,75)

A00; A01;
C01; D01 (24,00)

A00; A01;
C00; D01 (24,00)

A00; B00; D08 (24,00)
A00; A01; D01(24,50)
A00; A01; D01 (25,00)
A00; A01;C01 (22,50)

A00; A01;
C01 (22,50)
A00; A01;

C01 (23,00)
A00; A01; C01 (22,50)

H00; H01;
H02 (22,50)

Theo kết quả
5HK, 6HK

TT Mã
ngành

Tổ hợp xét tuyển
Ngành/

chuyên ngành Theo điểm thi THPT 
quốc gia (*)

Chuyên ngành quản trị 
nhà hàng - khách sạn

Chuyên ngành quản trị 
nguồn nhân lực

Chuyên ngành du lịch 
và quản lý du lịch

Văn, Toán, Anh*2

Văn, Toán, 
Anh, Sử

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Anh, 
Toán*2

Văn, Toán,
Anh, Lý

Văn, Toán, Anh,
Vẽ HHMT

Văn, Toán, Anh, Sử

Văn, Toán, Anh, Sinh

DANH MỤC NGÀNH
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

(*) Điểm trúng tuyển 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia (thang điểm 40) 

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
TDTU tổ chức đào tạo 11 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh 
nhằm đào tạo công dân toàn cầu, có thể làm việc hoặc học tập lên cao 
hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp.

Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh 
không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế;
 - Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính 
là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên (tương đương); 
hoặc phải đạt bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa của 
TDTU (trừ ngành Ngôn ngữ Anh).

Thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh tham gia lớp dự bị tiếng Anh 1 học 
kì/1 năm học trước khi nhập học chính thức.

TDTU cấp hơn 100 suất học bổng dành cho học sinh các Trường THPT 
chuyên đăng ký tuyển sinh vào Chương trình đại học bằng tiếng Anh.

Chi tiết về tuyển sinh và cấp học bổng chương trình đại học bằng tiếng 
Anh xem tại admission.tdtu.edu.vn
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1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11

FA7220201
FA7340101N

FA7340115
FA7340301

FA7420201
FA7480101
FA7480103
FA7520216

FA7580201
FA7340201

FA7310630Q

Ngôn ngữ Anh 
Quản trị kinh doanh 

Marketing
Kế toán 

Công nghệ sinh học 
Khoa học máy tính 
Kỹ thuật phần mềm 
Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa
Kỹ thuật  xây dựng
Tài chính ngân hàng 
Việt Nam học

D01; D11 (30,50)
A00; A01;

D01 (24,00)
A00; A01; D01 (24,00)

A00; A01;
C01; D01 (22,50)

A00; B00; D08 (22,50)
A00; A01; D01 (22,50)
A00; A01; D01 (22,50)

A00; A01;
C01 (22,50)

A00; A01; C01 (22,50)
A00; A01; D01; D07

A01; C00;
C01; D01

Công thức tính điểm 
xét tuyển theo kết 

quả HT THPT

5HK 6HK

TT Mã
ngành

Ngành/
chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển 
theo điểm thi 

THPT quốc gia (*)

Chuyên ngành quản trị 
nhà hàng - khách sạn

Chuyên ngành Du lịch 
và Quản lý du lịch)

Chuyên ngành kế toán 
quốc tế

(028) 37 755 108 - 0935 035 270 (Hotline)
admission.cis@tdtu.edu.vn

Chương trình du học luân chuyển campus (liên kết quốc tế) là hình thức 
đào tạo trong đó sinh viên được luân chuyển tới học tại campus của 
các đại học nước ngoài trong một số học kỳ. Đây là chương trình giáo 
dục hợp tác giữa TDTU với các đại học uy tín trên thế giới. Sinh viên sẽ 
học thời gian đầu (2-3 năm) tại TDTU, thời gian còn lại (1-2 năm) học tại 
các đại học đối tác nước ngoài của TDTU như: Đại học West of England 
(Vương quốc Anh); Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan); Đại học 
kinh tế Praha, Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc); Đại học Taylor’s 
(Malaysia); Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đại học Fengchia, 
Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan); Đại học La 
Trobe (Úc)…. Hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng của đại 
học đối tác (đơn bằng) hoặc của đại học đối tác và TDTU (song bằng).

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

2. Phương thức tuyển sinh
• Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (lớp 10, 11, 12)
• Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020
   Chi tiết xem tại website: admission.tdtu.edu.vn

3. Học phí (tùy từng chương trình)
• Học phí giai đoạn học tại TDTU:
    Từ 18.000.000 - 30 .000.000 đồng/học kỳ
• Học phí giai đoạn học tại nước ngoài:
   Từ 28.000.000 - 250.000.000 đồng/học kỳ

CHƯƠNG TRÌNH
DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS

(*) là điểm trúng tuyển 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia (thang điểm 40) 

DANH MỤC NGÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
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Văn bằng tốt nghiệp của chương trình du học luân chuyển campus có 
giá trị toàn cầu, nên sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể chọn quay về 
Việt Nam tìm việc làm với sự hỗ trợ của TDTU hay ở lại nước ngoài để 
làm việc (thời gian ở lại tùy chính sách của từng nước). TDTU cung cấp 
nhiều ngành học phù hợp với nguyện vọng và khả năng tài chính của 
người học như sau:

TT Mã ngành Ngành/chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Hình thức đào tạo  Trường liên kết 
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

K7340301
K7340201S
K7340201
K7340120
K7340101

K7340101N
K7310630Q

K7520201
K7480101

K7580201
K7480101L
K7340201X
K7520103

Kế toán
Tài chính
Tài chính
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Quản trị nhà hàng khách sạn
Quản lý du lịch và 
giải trí
Kỹ thuật điện – điện tử
Khoa học máy tính và
công nghệ tin học
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ thông tin
Tài chính và kiểm soát
Kỹ thuật cơ khí

A00 ; A01; C01; D01
A00 ; A01; D01; D07
A00 ; A01; D01; D07

A00 ; A01; D01
A00 ; A01; D01
A00 ; A01; D01

A01 ; C00;
C01; D01

A00 ; A01 ; D01
A00 ; A01 ; D01

A00; A01; C01
A00 ; A01; D01

A00 ; A01; D01; D07
A00; A01; C01

3+1 (Song bằng)
3+1 (Đơn bằng)
2+2 (Song bằng)
3+1 (Đơn bằng)
2+2 (Song bằng)

2,5+1,5 (Song bằng)
2+2 

(Song bằng)
2.5+1.5 (Song bằng)

2+2 (Đơn bằng)
2+2 (Đơn bằng)
2+2 (Song bằng)
2+2 (Song bằng)
3+1 (Song bằng)
3+1 (Song bằng)

Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh)
Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)
Đại học Fengchia (Đài Loan)
Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)
Đại học kinh tế Praha (Cộng hòa Séc)
Đại học Taylor’s (Malaysia)
Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu
(Đài Loan)
Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)
Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa(Đài Loan)
Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng Hòa Séc)
Đại học La Trobe (Úc)
Đại học La Trobe (Úc)
Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)
Đại học quốc gia Pukyong (Hàn Quốc)

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS BẬC ĐẠI HỌC

Chương trình học tiên tiến, thực tiễn, ứng 
dụng cao, được quốc tế công nhận;
Môi trường học tập, tài liệu, thư viện 
chuẩn quốc tế;
Tiết kiệm được 40 - 60% chi phí học tập và 
sinh hoạt so với du học tự túc toàn phần;
Giai đoạn đầu tại TDTU, sinh viên được 
tạo nền tảng ngoại ngữ, kiến thức về 
văn hóa đất nước của đại học đối tác để 
sinh viên tự tin, chủ động và bảo đảm 
thành công;
Sinh viên được chuyển tiếp theo từng 
nhóm nên luôn có sự hỗ trợ và giúp đỡ 
nhau khi học tại nước ngoài;

Có chính sách học bổng cho những sinh viên 
có kết quả học tập tốt của TDTU và tại đại học 
đối tác;
Nơi lưu trú tiện nghi, lành mạnh tại TDTU và 
đại học đối tác;
Bằng cấp có giá trị quốc tế, nhiều ngành học 
sinh viên được cấp song bằng của TDTU và 
trường liên kết;
Được giao lưu học tập với các sinh viên của 
nước ngoài, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa 
đa dạng trên thế giới;
Cơ hội được cấp visa làm việc tại quốc gia 
theo học từ 6 tháng đến 1 năm sau khi tốt 
nghiệp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI CÁC CƠ SỞ

Thí sinh trúng tuyển nhập học 02 năm đầu tại cơ sở tỉnh – 
02 năm cuối học tại cơ sở chính TP. Hồ Chí Minh.
Thí sinh được ưu tiên về điều kiện xét tuyển, được hỗ trợ
ký túc xá với chi phí thấp.

1
2

3
4

5

6

7

N7220201
N7340101N

N7340115
N7340301

N7380101

N7310630

N7480103

Ngôn ngữ Anh
Quản trị kinh doanh

Marketing 
Kế toán 

Luật  

Việt Nam học

Kỹ thuật phần mềm

D01; D11 (23,00)
A00; A01;

D01 (23,00)
A00; A01; D01 (23,00)

A00; A01
C01; D01 (22,50)

A00; A01; 
C00, D01 (23,00)

A01; C00; 
C01; D01

A00; A01; D01

CƠ SỞ NHA TRANG 
22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
(0258) 3837 485 

Theo kết quả
5HK, 6HK

TT Mã
ngành

Tổ hợp xét tuyển
Ngành/

chuyên ngành Theo điểm thi 
THPT quốc gia (*)

Chuyên ngành quản trị 
nhà hàng - khách sạn

Chuyên ngành du lịch 
và lữ hành

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Anh, 
Toán*2

Văn, Toán,
Anh, Sử

Văn, Toán,
Anh, Sử

Văn, Toán, Anh, Lý

CƠ SỞ BẢO LỘC 
Phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 
(0263) 3967 888

1
2

3
4

B7220201
B7340101N

B7480103
B7310630Q

Ngôn ngữ Anh
Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật phần mềm
Việt Nam học

D01; D11 (23,00)
A00; A01;

D01 (23,00)
A00; A01; D01 (22,50)

A01; C00;
C01; D01 (22,50)

Theo kết quả
5HK, 6HK

TT Mã
ngành

Tổ hợp xét tuyển
Ngành/

chuyên ngành Theo điểm thi 
THPT quốc gia (*)

Chuyên ngành quản trị 
nhà hàng - khách sạn

Chuyên ngành du lịch 
và quản lý du lịch

Văn, Toán, 
Anh*2

Văn, Toán, Anh, Lý

Văn, Toán,
Anh, Sử

(*) Điểm trúng tuyển 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia (thang điểm 40) 

1. THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP (Thiết kế sản phẩm)
Đào tạo cử nhân Thiết kế công nghiệp có khả năng phát triển ý tưởng 
sáng tạo, có kỹ thuật xử lý chất liệu và chế tác các sản phẩm như: đồ gia 
dụng, đồ chơi, trang sức và phụ kiện, giày da, đồ gốm, kiểu dáng thiết 
bị công nghệ, quà tặng… có đủ năng lực để giải quyết những nhiệm vụ 
thực tiễn thông qua việc thiết kế những sản phẩm có giá trị sử dụng và 
giá trị thẩm mỹ cao.

2. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 
Đào tạo cử nhân Thiết kế đồ họa có kiến thức tổng quan về nghệ thuật 
thị giác, có tư duy sáng tạo, có khả năng sử dụng các phần mềm tiên 
tiến nhất để thiết kế các loại hình đồ họa ứng dụng trong các công ty 
in ấn, quảng cáo, truyền thông, tạp chí, nhà xuất bản, tương tác kỹ 
thuật số, ...

3. THIẾT KẾ NỘI THẤT
Đào tạo cử nhân Thiết kế nội thất có khả năng nhận định và thiết kế 
các loại hình không gian nội thất hiện đại, có khả năng phối hợp chặt 
chẽ hai yếu tố: kỹ thuật và nghệ thuật để tham gia vào các dự án thiết 
kế trong nước và quốc tế.

4. THIẾT KẾ THỜI TRANG
Đào tạo cử nhân Thiết kế thời trang có khả năng sáng tạo, nắm vững 
nguyên lý và qui trình thiết kế các sản phẩm thời trang, đủ năng lực 
làm việc tại các công ty với vai trò là nhà thiết kế thời trang (Fashion 
Designer), biên tập viên thời trang (Fashion Editor), giám đốc sáng tạo 
(Creative Director), quản lý và kinh doanh thời trang.

Chương trình đào tạo Khoa MTCN 
được xây dựng trên chương trình 
đào tạo từ các trường đại học xếp 
hạng TOP 100 thế giới. Sinh viên 
khoa MTCN được học tập trong 
TOÀ NHÀ SÁNG TẠO với cơ sở hiện 
đại và đạt chuẩn theo đặc thù của 
từng ngành như: phòng hoạ thất, 
phòng studio, xưởng may, khu biểu 
diễn thời trang, ... cùng hệ thống 
nhà xưởng được trang bị đầy đủ 
các máy móc chuyên dụng.

ifa.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 760 662 
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5. NGÔN NGỮ ANH
Cử nhân Ngôn ngữ Anh có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh hoặc làm 
việc trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh như thương mại, dịch vụ, 
biên dịch, phiên dịch, du lịch, …

6. NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có thể tham gia giảng dạy tiếng Trung 
Quốc hoặc làm việc trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Trung Quốc 
như thương mại, dịch vụ, biên dịch, phiên dịch, du lịch, ...

- Chương trình đào tạo Khoa Ngoại ngữ được xây dựng trên cơ sở 
tham khảo chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ của các trường 
đại học thuộc TOP 100 thế giới.

- Môi trường học tập năng động; học tập với giảng viên nước ngoài 
đến từ các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, Trung; cơ hội 
giao lưu với SV quốc tế.

- Cơ hội nhận học bổng các chương trình đào tạo sau đại học tại Thái 
Lan, Singapore, Cộng Hòa Séc, Đài Loan..

ffl.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 033

7. QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện 
Chương trình đào tạo mô phỏng theo chương trình Đại học 
Michigan Mỹ (TOP 17 trường tốt nhất thế giới), được cập nhật 
mới nhất về xu hướng kinh doanh - tiếp thị, tổ chức các sự kiện thể 
thao, lễ hội,... của thế giới. SV khi ra trường có năng lực quản lý, 
tổ chức và hoạt động trong ngành thể thao cũng như tổ chức các 
loại sự kiện nói chung.

SV được trực tiếp tham gia điều hành hoạt động các câu lạc bộ 
thể thao, tổ chức các sự kiện lễ hội và sự kiện thể thao lớn trong 
và ngoài trường. SV có 4 học kỳ thực tập thực tế tại hơn 50 doanh 
nghiệp thân hữu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, kinh 
doanh, các liên đoàn hiệp hội thể thao nên có điều kiện ứng dụng 
kiến thức vào thực tế và làm việc như một nhân viên thực thụ để 
tích lũy được những kỹ năng làm việc hiệu quả.

8. GOLF
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh golf và 
chuyên ngành Huấn luyện golf
Ngành Golf là ngành được đào tạo duy nhất tại 
Khoa Khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng. 
Chương trình đào tạo tham khảo chương trình Đại 
học Chung - Ang Hàn Quốc (Trường đại học đào tạo Golf 
nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc). Đội ngũ giảng viên là các 
giáo sư, chuyên gia, huấn luyện viên quốc tế hàng đầu 
trong lĩnh vực Golf đến từ Hàn Quốc, Đài Loan;

Cơ sở vật chất và môi trường học tập hiện đại với 
hệ thống sân tập 54 line phát bóng, hệ thống 
sân tập ngoài trời 6000 m2, hệ thống phòng tập 
thể lực, phòng mô phỏng phân tích 3D về kỹ 
thuật và thể lực với đầy đủ trang thiết bị 
hiện đại nhất.

fss.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 026   
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9. KẾ TOÁN
Chương trình đào tạo được cập nhật điều chỉnh theo xu thế hội 
nhập, tham khảo chương trình của Trường đại học Quốc gia Úc 
thuộc TOP 100 thế giới. Môi trường giáo dục toàn diện, chất lượng, 
gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường - Sinh viên và Doanh nghiệp, với 
mục tiêu chương trình là SV phải “Giỏi lý thuyết, vững thực hành, 
nhanh thành đạt”. Cử nhân kế toán có đủ khả năng và tự tin làm kế 
toán, kiểm toán tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công 
ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ hội làm 
việc các công ty đa quốc gia.

Chuyên ngành Kế toán quốc tế
SV được học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, thực hành tại Trung 
tâm mô phỏng của Trường với các phần mềm kế toán và thuế đang 
được sử dụng tại doanh nghiệp nước ngoài. Sau tốt nghiệp, SV 
đáp ứng được yêu cầu nhân lực trình độ cao của chuyên viên kế 
toán cao cấp mà xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI và các tập 
đoàn đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang tìm 
kiếm tuyển dụng.

Đặc biệt, chương trình “Cử 
nhân kế toán chất lượng cao” 
với phương pháp tổ chức và 
vận hành chương trình đào 
tạo tiên tiến có lồng ghép các 
môn học được cấp chứng chỉ 
nghề nghiệp quốc tế của các 
hiệp hội nghề nghiệp quốc 
tế uy tín như Viện kế toán 
công chứng Anh và Xứ Wales 
(ICAEW), Hiệp hội kế toán 
công chứng Anh quốc (ACCA) 
mang lại cơ hội tốt cho SV 
phát triển nghề nghiệp tại các 
công ty trên toàn cầu.

aaf.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 034   
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10. KINH DOANH QUỐC TẾ
Chương trình đào tạo được xây 
dựng theo chuẩn kiến thức của 
ĐH Top 100 thế giới (THE). Đội 
ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm 
thực tiễn và nghiên cứu gồm các 
chuyên gia, học giả đến từ các cơ 
quan quản lý, hiệp hội, viện nghiên 
cứu và doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước như FIATA, Hiệp hội 
Logistics Việt Nam, Tân Cảng STC, … Chương trình đào tạo trang bị cho 
SV kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành ở các lĩnh vực xuất nhập 
khẩu, logistics và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.

11. QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình các trường 
đại học hàng đầu thế giới với phương pháp giảng dạy kết hợp thực 
tiễn; chương trình xây dựng theo sát kiến thức thực tiễn cho các cơ 
hội nghề nghiệp của ngành quản trị nguồn nhân lực trong các lĩnh vực: 
tuyển dụng, đào tạo và phát triển,... Chương trình cập nhật đầy đủ kiến 
thức, kỹ năng cần thiết giúp SV có năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường 
lao động, vững vàng năng lực chuyên môn tại các vị trí trong bộ phận 
nhân sự của các công ty trong và ngoài nước, cũng như phát triển bản 
thân, tự thân lập nghiệp.

12. QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn
Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế giúp SV tự tin và thích nghi tốt 
trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. SV được học tập và thực hành 
tại các phòng mô phỏng nhà hàng - khách sạn hiện đại, đầy đủ tiện nghi 
ngay tại TDTU cũng như tham gia chương trình thực tập để tích lũy kinh 
nghiệm thực tiễn tại các khách sạn, nhà hàng đẳng cấp tại TP. HCM và 
những thành phố du lịch nổi tiếng.

13. MARKETING
Chương trình cử nhân Marketing là sự kết hợp giữa khoa học kinh doanh 
và nghệ thuật trong đó nhấn mạnh tính thẩm mỹ của các chuyên viên 
marketing nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa giỏi lý thuyết, tư 
duy khoa học, thông thạo thực hành đồng thời đề cao tính nghệ thuật, 
sáng tạo trong suy nghĩ (design thinking). Chuẩn mực quốc tế sẽ được 
áp dụng vào chương trình đào tạo thông qua hợp tác với SMEI để đào 
tạo cho sinh viên chứng chỉ nghề Sales và Marketing mang tính toàn cầu.

fba.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 067
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14. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng được xây dựng 
dựa trên chương trình đào tạo của Đại học Texas - Austin, Mỹ, một 
trong những trường đại học hàng đầu nằm trong Top 100 Đại học 
tốt nhất thế giới. SV được thực hành tại phòng mô phỏng nghiệp 
vụ với các phần mềm hiện đại nhất đang được sử dụng tại các 
công ty chứng khoán, ngân hàng và các tổ chức tài chính; được trải 
nghiệm, đào tạo thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất và 
liên tục trong chương trình đào tạo.

Tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, người học có cơ hội việc 
làm rộng mở, tự tin đảm nhận nhiều vị trí công việc tại các ngân 
hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và mọi 
thành phần kinh tế cũng như các cơ quan hành chính sự nghiệp 
về thuế, bảo hiểm, hải quan, … SV có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp 
quốc tế khi tham gia chương trình liên kết 2+2, 3+1 với Đại học 
Lunghwa (Đài Loan), Đại học Saxion (Hà Lan), Đại học Feng Chia 
(Đài Loan).

Chương trình cử nhân 
TCNH chất lượng cao giảng 
dạy bằng 100% tài liệu 
tiếng Anh, đội ngũ giảng 
viên là chuyên gia đầu 
ngành, năng lực cao, tu 
nghiệp ở nước ngoài, SV 
được trang bị kiến thức để 
có cơ hội nhận chứng chỉ 
nghề nghiệp quốc tế CFA; 
tham gia 1 học kỳ trao đổi 
ở các trường tại Đài Loan, 
Hà Lan, Úc,... Ngoài ra, SV 
có cơ hội nhận được 12 
suất học bổng từ Học viện 
CFA mỗi năm.

finance.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 025
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15. QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Quan hệ lao động là một lĩnh vực hấp dẫn liên quan đến Quản 
trị nguồn nhân lực, Công đoàn, Luật lao động, Kinh tế lao động. 
Chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động được thiết kế theo 
các trường thuộc TOP 100 thế giới như: Đại học Cornell, Đại học 
Illinois, Đại học MC Gill. Ngành học cung cấp cho SV kiến thức và kỹ 
năng về lĩnh vực quản trị Quan hệ lao động như luật lao động, hợp 
đồng lao động, quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, thù lao 
và phúc lợi, tâm lý tổ chức, văn hóa tổ chức, lãnh đạo và thương 
lượng tập thể.

* Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động: Có năng lực giúp 
cho tổ chức thiết kế tiền lương và phúc lợi, an toàn và sức khỏe, 
đảm bảo dân chủ, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp 
lao động để duy trì quan hệ lao động tốt đẹp giữa cấp quản lý 
và nhân viên.

* Chuyên ngành Hành vi tổ chức: Có năng lực giúp cho tổ chức 
thiết kế các hoạt động tạo động lực làm việc, văn hóa tổ chức, 
lãnh đạo nhân viên, làm việc nhóm, quản trị sự thay đổi và các 
hoạt động quản lý nhân sự khác để tạo ra những hành vi tích cực 
của nhân viên.

Tốt nghiệp ngành Quan hệ lao động, người học có thể trở thành 
chuyên viên phụ trách lương và phúc lợi, trách nhiệm xã hội, 
quản lý quan hệ lao động trong các doanh nghiệp hoặc cán bộ 
công đoàn trong hệ thống tổ chức công đoàn.

“Ngành Quan hệ lao động giúp bạn thực hiện 
hoài bão trở thành chuyên gia quản lý nhân sự 
ở các doanh nghiệp hoặc chuyên gia quản lý 
quan hệ giữa cấp quản lý và nhân viên”.

laborrelations.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 069 
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16. LUẬT
Chương trình đào tạo ngành Luật được thiết kế tham khảo theo 
chương trình của Đại học STANFORD (USA) (thuộc TOP 6 đào tạo Luật 
trên thế giới) và Đại học MELBOURNE (xếp hạng 1 ở Úc, xếp hạng 8 thế 
giới về đào tạo Luật).

Chương trình đào tạo cử nhân Luật theo định hướng ứng dụng với 
các chuyên ngành: Luật kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Luật dân sự, 
Luật hình sự. Cử nhân Luật có thể làm việc tại các vị trí: tư vấn pháp 
luật trong các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; hành nghề 
luật sư theo pháp luật; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo 
dục; chuyên gia tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong 
và ngoài nước; chuyên viên tại các cơ quan Nhà nước; làm việc tại các 
cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các 
cấp, Thi hành án, ...

Người học được tiếp cận phương pháp học chủ động, sáng tạo với các 
cơ hội thực tập và làm việc khi đang trong quá trình học. Người học 
có cơ hội tiếp cận thực tế về nghề nghiệp ngay từ đầu năm thứ ba của 
chương trình học và đảm bảo có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp 
cử nhân luật.

law.tdtu.edu.vn    |   (028) 37 760 659 
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17. XÃ HỘI HỌC
Chương trình được thiết kế có sự tham khảo chương trình đào tạo xã 
hội học trong TOP 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Cử nhân xã hội 
học có khả năng làm việc trong nhiều lĩnh vực như: khu vực nhà nước, 
tổ chức phi chính phủ; tổ chức xã hội; trung tâm (viện) nghiên cứu, do-
anh nghiệp; tổ chức kinh tế; tổ chức truyền thông - báo chí; … với các 
vị trí nghiên cứu, khảo sát, điều tra thị trường, xử lý và phân tích dữ 
liệu thống kê, tác nghiệp truyền thông, tổ chức sự kiện truyền thông, …

18. CÔNG TÁC XÃ HỘI
Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình Trường 
đại học Quốc gia Singapore (NUS) xếp hạng thứ 13 trên thế giới về 
đào tạo ngành công tác xã hội (CTXH), đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp 
hội Quốc tế các trường đào tạo công tác xã hội (IASSW). Sinh viên 
tốt nghiệp cử nhân CTXH có khả năng làm việc ở các cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức CTXH, an sinh xã hội và phát triển xã hội trong nước 
và quốc tế, các tổ chức xã hội phi chính phủ nước ngoài ở các vị trí 
quản lý dự án, quản lý nhân sự, nhân viên xã hội, chuyên viên, kiểm 
huấn viên, giảng viên, …

19. VIỆT NAM HỌC 
Chuyên ngành Du lịch và lữ hành
Chương trình được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của 
Trường Sen-eca College (Canada) đào tạo SV các kiến thức, kỹ năng 
để trở thành hướng dẫn viên du lịch, khai thác và thiết kế chương 
trình tour, điều hành và tổ chức thực hiện tour, ...

20. VIỆT NAM HỌC
Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch
Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương 
trình đào tạo của Trường đại học Polytechnic Hong Kong. Trang bị 
những kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định 
kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch.

21. VIỆT NAM HỌC
Chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam
Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước con 
người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành. Chương trình đào 
tạo ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã 
hội Việt Nam tại Đại học Tôn Đức Thắng là chương trình dành cho đối 
tượng là người nước ngoài, đào tạo người nước ngoài thông thạo 
tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

ssh.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 063
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22. BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Là ngành học được TDTU đào tạo đầu tiên tại Việt Nam. Sinh viên 
được đào tạo các kiến thức về kỹ thuật an toàn cơ khí, máy móc 
thiết bị; an toàn điện, hóa chất; phòng chống cháy nổ; sức khỏe nghề 
nghiệp; tâm sinh lý lao động; Ergonomics; quản lý an toàn vệ sinh 
lao động tại cơ sở, ...Chương trình đào tạo được biên soạn theo Đại 
học Quensland – Australia, thuộc top 100 các đại học trên thế giới. 
Kỹ sư tốt nghiệp có thể làm việc tại tất cả các doanh nghiệp sản xuất, 
tập đoàn đa quốc gia, các dự án công trình xây dựng, chuyên viên an 
toàn - sức khỏe - môi trường (HSE); phân tích và đánh giá rủi ro trong 
lao động; quản lý và tổ chức thiết lập các bộ phận đảm bảo an toàn 
cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, … 

23. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn của trường ĐH 
Florida - Mỹ thuộc TOP 100 thế giới được giảng dạy bởi các chuyên 
gia giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chú trọng việc đào tạo thực tế, 
thực hành trong các lĩnh vực chuyên sâu về quản lý môi trường và 
tài nguyên; công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường,… phục vụ mục tiêu 
giảm thiểu tác động có hại của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 
định hướng quản lý bền vững môi trường - tài nguyên thiên nhiên. 
Chương trình đào tạo của ngành được công nhận đạt chuẩn kiểm 
định chất lượng đại học khu vực Asian (AUN-QA). Kỹ sư tốt nghiệp 
đáp ứng hiệu quả các tiêu chí tuyển dụng của cơ quan quản lý nhà 
nước, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực môi trường. 

24. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 
Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước
Chương trình đào tạo thiết kế theo chuẩn quốc tế của các trường 
thuộc TOP 100 thế giới, đáp ứng tốt các tiêu chí tuyển dụng của 
doanh nghiệp và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn tại nước 
ngoài sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về kiến 
thức kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực cấp thoát nước - môi trường 
nước; có khả năng lập kế hoạch xử lý ô nhiễm, thiết kế xây dựng các 
hệ thống phân phối, ... SV được tham gia các dự án, chương trình 
đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng 
thực hành chuyên môn.

enlabsafe.tdtu.edu.vn   |   (028) 37755 047 

KH
OA

 M
ÔI

 T
RƯ

ỜN
G 

VÀ
 B

ẢO
 H

Ộ 
LA

O 
ĐỘ

N
G

Hơn 50% sinh viên được doanh nghiệp tiếp nhận  
vào làm việc ngay từ năm cuối đại học.

25. TOÁN ỨNG DỤNG
Chương trình Toán ứng dụng đào tạo cử nhân khoa học có kiến 
thức chuyên sâu về toán ứng dụng theo chương trình của Trường 
đại học New South Wales xếp hạng 51 trong TOP 100 thế giới. Cử 
nhân Toán ứng dụng có năng lực giảng dạy Toán ở các trình độ và 
làm việc trong các ngành như tài chính định lượng, phân tích bảo 
hiểm, phân tích số liệu cho các khối ngành kinh tế liên quan.

26. THỐNG KÊ
Thống kê là một trong những nghề sáng giá nhất hiện nay. Chương 
trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế theo Đại học New South Wales, 
cung cấp cho SV các kiến thức về thống kê lý thuyết, phương pháp 
thu thập, xử lý và phân tích các dữ liệu thống kê.

Cử nhân Thống kê có thể làm việc trong các cục, chi cục thống kê, 
cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp với các vị trí như điều tra 
phân tích số liệu, nghiên cứu thị trường, tính toán bảo hiểm, quản 
lý rủi ro, ...

fms.tdtu.edu.vn   |   (028) 37755 061 KHOA TOÁN
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30. KỸ THUẬT HÓA HỌC
Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình của Đại học 
Khoa học & Kỹ thuật Hồng Kông, thuộc TOP 100 thế giới. Ngành Kỹ 
thuật hóa học có các chuyên ngành:
- Vật liệu vô cơ: Công nghệ ceramic, gốm sứ, men màu; công nghệ 
bán dẫn; công nghệ sản xuất phân bón vô cơ; công nghệ sản xuất hóa 
chất vô cơ.
- Tổng hợp hữu cơ: Cung cấp kiến thức hóa học nền tảng và mối liên hệ 
với các ngành khoa học khác như hóa mỹ phẩm, hóa học các hợp chất 
thiên nhiên, hóa hương liệu, cellulose và giấy, hóa màu và nhuộm in, …
- Vật liệu hữu cơ: Kỹ thuật gia công vật liệu polymer, sản xuất sơn, sản 
xuất bao bì, nhựa gia dụng, cao su, cellulose - giấy, vật liệu nano, …

31. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình của Đại học 
New South Wales (Úc) và Đại học Queensland (Úc). Ngành Công nghệ 
sinh học có các chuyên ngành:
- Nông nghiệp: Sinh viên sẽ được học tập và thực hành về các khía 
cạnh của nền sản xuất Nông nghiệp hiện đại (Nông nghiệp công nghệ 
cao và thông minh), các quy trình về lai tạo giống mới, nuôi cấy mô tế 
bào thực vật, kiểm nghiệm vi sinh nông nghiệp, sản xuất chế phẩm 
sinh học.
- Thực phẩm: Sinh viên sẽ được học tập và thực hành về Công nghệ 
chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghệ lên men ứng dụng trong 
sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, kiểm nghiệm chất lượng 
thực phẩm.
- Khoa học Y sinh: Sinh viên sẽ được học tập và thực hành về ngành 
CNSH Y học, vật liệu sinh học, vi sinh vật gây bệnh, nuôi cấy mô tế bào 
động vật, miễn dịch học, xét nghiệm, chẩn đoán phân tử, …

27. KHOA HỌC MÁY TÍNH
- Chuyên ngành Hệ thống thông tin (Information Systems): 
Đào tạo kỹ sư hệ thống thông tin có kiến thức và kỹ năng phát triển 
các hệ thống thông tin phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp: độ an 
toàn và bảo mật thông tin cao, xử lý dữ liệu lớn và các hệ thống thông 
tin thông minh.

- Chuyên ngành Tính toán thông minh (Intelligent Computing): 
Đào tạo kỹ sư có khả năng nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực 
của Trí tuệ nhận tạo (Artificial Intelligence) như: Học máy, Phân tích 
dữ liệu lớn (Big Data Analytics), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý ảnh 
và Thị giác máy tính, …

28. MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU
SV được đào tạo chuyên sâu về ngành nghề được đào tạo như mạng 
máy tính, kỹ thuật truyền thông, an ninh mạng, truyền thông đa 

phương tiện, mạng không dây, an toàn bảo mật mạng không 
dây, bảo mật máy tính, ...

29. KỸ THUẬT PHẦN MỀM
SV được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên 

sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây 
dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần 

mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự 
án phần mềm. Tổ chức thực hiện và quản 
lý được các công việc trong lĩnh vực công 
nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng 
mô hình và áp dụng công nghệ phần mềm 

vào thực tế.

it.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 046 
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32. KIẾN TRÚC
Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế của 
ngành kiến trúc Đại học Quốc gia Singapore. Đào tạo Kiến trúc sư có 
khả năng thiết kế các công trình có tính mỹ thuật, hiệu quả sử dụng và 
thực tiễn. SV ra trường có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế 
kiến trúc - xây dựng, viện nghiên cứu kiến trúc, ban quản lý các dự án, 
cơ quan quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị.

33. QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ
Chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế của Trường 
đại học Queensland (Úc). Đào tạo chuyên gia đầu ngành về quản lý, 
sử dụng và khai thác đô thị, quản lý dự án xây dựng và quản lý phát 
triển đô thị mới. SV tốt nghiệp có thể làm việc tại các viện quy hoạch, 
nghiên cứu và các công ty tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng đô thị, tư vấn kiến trúc; các ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng của Nhà nước và tư nhân, ...

34. KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
Chương trình được xây dựng dựa trên chương trình tiên tiến và hợp 
chuẩn quốc tế của Đại học Nanyang, Singapore. Đào tạo Kỹ sư xây 
dựng có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, thi công và quản 
lý dự án trong và ngoài nước cũng như có thể tham gia bộ máy quản 
lý xây dựng các cấp từ Trung ương đến địa phương.

35. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Đào tạo SV có đủ kiến thức về tính toán, thiết kế, thi công các công 
trình giao thông theo tiêu chuẩn AASHTO (Mỹ) để có thể đảm nhiệm 
công việc của một chuyên viên cho các ban Quản lý dự án của các Sở 
Giao thông vận tải, Quận, Huyện và Khu quản lý đô thị.

civil.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 036
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36. KỸ THUẬT ĐIỆN
- Chuyên ngành Kỹ thuật điện: SV được đào tạo về thiết kế, thi công 
- lắp đặt và quản lý - vận hành hệ thống điện quốc gia, các công trình 
điện dân dụng và công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. SV còn được 
tiếp cận với các kiến thức tích hợp về năng lượng tái tạo và điều khiển 
tự động để có thể phát triển nghề nghiệp tương lai theo hướng rộng.

- Chuyên ngành Năng lượng tái tạo: SV được đào tạo về các nguồn 
cung cấp điện từ năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, sóng biển…), lưới 
điện công nghiệp và dân dụng, các phương pháp quản lý dự án sử dụng 
năng lượng tái tạo cho các ngành chế biến nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy - hải sản, bảo vệ môi trường; đặc biệt lĩnh vực quản lý năng lượng 
hiệu quả cho tòa nhà thân thiện môi trường (Eco/Green buildings).

37. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
SV được đào tạo về các hệ thống viễn thông hiện đại, từ các mạng 
thông tin di động không dây thế hệ mới cho đến các mạng máy tính; 
các kiến thức trong lĩnh vực công nghiệp điện tử như thiết kế
vi mạch hay các mạch điện tử chuyên dụng. Phương pháp đào tạo kết 
hợp giữa lý thuyết và thực hành, đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội 
nhập quốc tế. SV được thực hành trên trang thiết bị thí nghiệm hiện 
đại từ các nước tiên tiến như Mỹ, Canada, …

38. KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Đào tạo cho SV kiến thức làm việc về các hệ thống điều khiển tự 
động hóa quá trình sản xuất trong công nghiệp, nơi các thao tác của 
con người được thay thế bằng hoạt động của máy móc, robot. Trang 
thiết bị thí nghiệm hiện đại, hỗ trợ bởi các tập đoàn lớn như ABB, 
Endress+Hausser, Siemens, Mitsubishi, …

feee.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 028
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39. DƯỢC HỌC
Chương trình đào tạo tham khảo chương trình các trường đại học 
tiên tiến thuộc TOP 100 thế giới. SV Khoa Dược được thực hành thí 
nghiệm trong các phòng thí nghiệm hiện đại, được thực tập nghề 
nghiệp tại các nhà máy sản xuất dược phẩm đạt các chuẩn GP (GMP, 
GLP, GSP, GDP, ...), doanh nghiệp dược, bệnh viện, nhà thuốc và các 
trung tâm kiểm nghiệm.

Dược sĩ trình độ đại học có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các 
trường, viện khoa học; làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp sản 
xuất, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; 
quản lý các đơn vị y tế. Ngoài ra, dược sĩ còn có thể công tác tại các 
bệnh viện, kinh doanh phân phối thuốc, điều hành doanh nghiệp 
dược, nhà thuốc và cung ứng thuốc.

40. NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(dự kiến tuyển sinh năm 2020)

Chương trình cử nhân Giáo dục tiểu học tại TDTU kết hợp những 
thành tựu giáo dục tiên tiến trên thế giới với chương trình giáo dục 
Việt Nam trong môi trường thực nghiệm là trường VFIS (Trường quốc 
tế Việt Nam-Phần Lan). Những ưu điểm của chương trình:

• Trên 50% môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng 
    tiếng Anh;
• Chương trình kiến tập, thực tập nghề nghiệp được thực 
   hiện trong suốt khóa học;
• Thực nghiệm trong môi trường quốc tế của VFIS.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học tại TDTU có đủ phẩm 
chất và năng lực để trở thành giáo viên dạy các chương trình tiên tiến 
tại các trường tiểu học Việt Nam và quốc tế; hoặc làm việc tại các cơ 
quan quản lý giáo dục.

pharmacy.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 761 043 admisstion.tdtu.edu.vn   |   (028) 37 755 052
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TDTU cơ sở Nha Trang

TDTU cơ sở Bảo Lộc

Hội trường lớn

Sinh viên TDTU trong giờ thực hành

Nhà thi đấu đa năng và sân vận động

Ký túc xá Sinh viên TDTU tại thao trường quốc phòng

TDTU tại TP. Hồ Chí Minh

Sinh viên TDTU học nhóm trong thư viện

VÒNG 
QUANH
TDTU
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Tòa nhà sáng tạo

Thư viện và tòa nhà giáo dục quốc tếTrạm xe buýt trong khuôn viên TDTUThư giãn sau giờ học tậpKhông gian Anh ngữ

Sinh viên quốc tế tại TDTU

Khu phức hợp thể thao bao gồm sân tennis, 
sân bóng rổ, hồ bơi, sân bóng chuyền...

Sinh viên TDTU tại Lễ tốt nghiệp

Trường quốc tế Việt Nam  - Phần Lan(VFIS) về đêm

Sinh viên TDTU trong trang phục truyền thống Trường

Khuôn viên xanh tại TDTU

Sinh viên TDTU tập luyện thể thaoPhòng thí nghiệm dược
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