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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

     Với mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học, tạo dựng một chương trình 

đào tạo chuyên nghiệp - một môi trường học tập hiệu quả hơn cho sinh viên để có thể đáp ứng 

tốt hơn các yêu cầu của nhà tuyển dụng, tiếp cận mô hình đào tạo từ các trường đại học quốc tế 

– trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập “Chương trình đào tạo đặc biệt” vào 

năm 2006. Chương trình đào tạo sinh viên trong 5 lĩnh vực: Quản trị Kinh doanh; Tài chính - 

Ngân hàng; Kế toán - Kiểm toán, Tiếng Anh, Xây dựng. Sau hơn 7 năm triển khai và hoạt động, 

Chương trình đào tạo đặc biệt đã mang lại nhiều thành công tốt đẹp trong công tác đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. 

    Những thành công đó đến từ những cải cách, đầu tư rất lớn của chương trình nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo đại học. Đội ngũ giảng viên của chương trình có chuyên môn cao, nhiều kinh 

nghiệm giảng dạy; cùng với các học phần được thiết kế chuyên nghiệp và có tính thực tế cao, 

tạo điều kiện để sinh viên dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc năng động hiện nay.  Môi 

trường học tập với trang thiết bị hiện đại, nhiều hoạt động giao lưu doanh nghiệp, các chuyên đề 

kỹ năng – khoa học cùng nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động…đã tạo rất nhiều cơ hội để các 

bạn sinh viên thực hành, phát triển các kỹ năng cũng như kiến thức của chính mình. 

    Ngoài ra, với chất lượng đào tạo được công nhận bởi các trường quốc tế và một chương trình 

liên kết đào tạo, các sinh viên của chương trình sau khi kết thúc giai đoạn một tại Việt Nam có 

thể lựa chọn học giai đoạn hai từ 1 đến 2 năm tại Úc hoặc Anh để đạt được bằng cấp của các 

trường đại học chất lượng ở Úc hoặc Anh. 

    Chương trình đào tạo đặc biệt tin tưởng, từ những thành công bước đầu – cùng với những nỗ 

lực để thay đổi và phát triển không ngừng, chương trình sẽ đem đến cho các bạn sinh viên 

những cơ hội tốt để khởi nghiệp cho tương lai. 

     2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

Chương trình đào tạo đặc biệt mang lại cho các bạn sinh viên của chương trình môi trường 

học tập chuyên nghiệp và thuận lợi nhất, nổi bật như: 

+ Chương trình đào tạo: các học phần được thiết kế chuyên nghiệp; tăng cường những 

môn học gắn liền với nhu cầu thực tế của công việc, nâng cao tính thực tiễn trong từng môn học 

thông qua các dẫn chứng, vấn đề cụ thể. Chất lượng đào tạo của Chương trình đào tạo đặc biệt 

được công nhận bởi các trường đại học của Úc và Anh. Vì vậy sinh viên có cơ hội du học 

chuyển tiếp để lấy bằng đại học của các trường như sau: 
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+ Đội ngũ giảng viên: là các giảng viên đầu ngành có chuyên môn cao, được mời từ 

nhiều trường đại học; các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực hành. 

+ Môi trường học tập: năng động, nhiều cơ hội cọ xát thực tế. Ngoài thời gian học tại lớp, 

sinh viên có điều kiện để tự nghiên cứu, thảo luận và làm việc theo nhóm. Quy mô lớp nhỏ 

(khoảng 50 sinh viên) tạo nhiều thuận lợi để sinh viên được tương tác nhiều hơn với giảng viên 

và thể hiện quan điểm, phát triển các kỹ năng của mình. Các hoạt động thảo luận tình huống 

kinh doanh thực tế, giao lưu với doanh nghiệp, tiếp xúc với môi trường làm việc của các công 

ty…sẽ mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội ứng dụng kiến thức lý thuyết vào môi trường kinh 

doanh thực tiễn hiện nay. 

+ Ngoại ngữ: Quy mô lớp 25 sinh viên, tăng cường đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu cho sinh viên 

nhằm đảm bảo trình độ ngoại ngữ của sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu các doanh nghiệp sau khi 

ra trường.  

+ Cơ sở vật chất: Phòng học và trang thiết bị hiện đại tại cơ sở chính 97 Võ Văn Tần. 

+ Hoạt động ngoại khóa – Câu lạc bộ: Chương trình thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo 

khoa học, chuyên đề kỹ năng mềm nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh 

viên. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, CLB Anh văn, CLB Marketing, CLB Kỹ 

năng mềm Epro, CLB Your Club, CLB Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (FBA)…tạo được nhiều 

sân chơi thú vị và bổ ích cho sinh viên chương trình. 

+ Công tác chăm sóc sinh viên, chất lượng phục vụ sinh viên: không ngừng được nâng cao, 

thông qua những hỗ trợ về tư liệu học tập, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thực tập… 

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐB 

Đối tượng: Các ứng viên là tân sinh viên đã trúng tuyển vào các ngành Tài chính – Ngân 

hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Luật Kinh tế (Khối A và D1), Tiếng 

Anh, Xây dựng của trường Đại Học Mở Tp.HCM đều có thể tham gia thi tuyển để trở thành sinh 

viên của chương trình. 

Tuyển chọn: Tham gia thi tuyển chọn đầu vào với 2 nội dung thi: Tư duy Logic & Anh văn. 

4. GIỚI THIỆU NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH  ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Marketing có thể làm việc tại bất cứ công ty, 

doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, với thế mạnh trong các lĩnh vực liên quan như 

marketing, phát triển thương hiệu, bán hàng, quảng bá, truyền thông… Các vị trí thông thường 

mà sinh viên mới tốt nghiệp có thể đảm nhận bao gồm: 

• Nghiên cứu thị trường   

• Quảng cáo, tiếp thị 

• Phát triển thương hiệu 

• Quản lý quan hệ khách hàng  

• P.R (quan hệ công chúng) 
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• Marketing  

• Bán hàng 

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế có thể trở thành những doanh nhân, 

những nhà quản lý có đầy đủ năng lực, trình độ để làm việc trong môi trường kinh doanh quốc 

tế. 

Tùy theo năng lực và sở thích, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty đa quốc 

gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong 

và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ, các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện 

nước ngoài tại Việt Nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty Việt nam ở 

nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn phòng 

bộ/ sở thương mại, bộ/ sở kế hoạch và đầu tư... 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH  

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính có thể làm các công việc liên quan đến hoạt 

động đầu tư và hoạt động tài chính, có khả năng ứng dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trên 

thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Cụ thể, 

sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí sau:  

• Chuyên viên đầu tư: nghiệp vụ và đánh giá hiệu quả đầu tư.  

• Chuyên viên môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán.  

• Chuyên viên quản trị tài chính doanh nghiệp  

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng có thể làm việc trong lĩnh vực kinh doanh 

ngân hàng. Cụ thể là các vị trí sau:  

• Chuyên viên tín dụng ngân hàng.  

• Chuyên viên kinh doanh ngoại hối.  

• Chuyên viên kiểm soát nội bộ.  

• Chuyên viên quản lý đầu tư của ngân hàng  

• Chuyên viên phát triển sản phẩm và chiến lược ngân hàng  

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có thể đảm nhận các vị trí sau: 

•   Kế toán viên. 

•   Kiểm toán viên, nhân viên kiểm soát nội bộ. 

•   Cán bộ thuế. 

•   Cán bộ ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, quỹ đầu tư. 

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng có thể đảm nhận các vị trí sau: 
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• Kỹ sư thiết kế kết cấu 

• Kỹ sư thi công 

• Kỹ sư giám sát thi công 

• Chuyên viên quản lý dự án 

• Chuyên viên làm việc tại các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – đầu tư, 

Sở Tài nguyên môi trường 

• Chuyên viên kiểm toán xây dựng 

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh có thể đảm nhận các công việc sau: 

• Giảng viên giảng dạy tiếng Anh 

• Biên phiên dịch thương mại và du lịch 

• Sử dụng tốt tiếng Anh trong tất cả các hoạt động thương mại 

5. HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN : 

 Câu lạc bộ Tiếng Anh A.C.E 

 Câu lạc bộ [O.Marketing]  - Make A Different Life! 

 CLB Your Club 

 CLB Kế toán – Tài chính – Ngân hàng (FBA). 

Đối tượng:  Thành viên của [O.Marketing] là tất cả các bạn sinh viên năng động, yêu thích, đam 

mê, muốn khám phá và trải nghiệm về cuộc sống Marketing.  

6. GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT 

1. Chương trình liên thông 3+1 ĐH Southern Queensland – Úc 

Đại học Southern Queensland (USQ) là một đại học hàng đầu nước Úc trong việc đào tạo 

đại học và sau đại học. USQ là một trường đại học năng động, đáp ứng các nhu cầu đào tạo 

gắn liền với xu hướng toàn cầu hóa trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Kinh doanh, Giáo dục, 

Khoa học kỹ thuật và Văn hóa xã hội,…USQ có các trung tâm nghiên cứu hàng đầu nước Úc, 

bao gồm Australian Center for Sustainable Catchments (ACSC), The National Centre for 

Engineering in Agriculture (NCEA) và The Centre of Excellence in Engineered Fibre Composites 

(CEEFC) 

Thời gian học và bằng cấp: 

Sinh viên hoàn thành 3 năm học (đạt tất cả các môn) với Chương trình đào tạo đặc biệt 

trường Đại học Mở Tp. HCM và 1 năm tại USQ với các môn học yêu cầu sẽ được cấp 2 bằng (1 

do ĐH Mở cấp, 1 do USQ cấp) 

Chi phí: 

• Mức học phí áp dụng cho 1 năm học tại USQ là 17.120AUD (áp dụng cho năm học 

2010). 



Tài liệu tư vấn tuyển sinh – Thông tin giới thiệu về các Khoa 

Trường ĐH Mở Tp. HCM – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, ĐT: 08.39300072, 08.39307696 
 

5 

• Chi phí ăn ở trung bình cho một tuần vào khoảng 250AUD/tuần với USQ Residential 

Colleges. 

2. Chương trình liên thông 3+1 với ĐH Worcester – Anh    (www.worc.ac.uk) 

Trường Đại học Worcester là trường đại học công lập với hơn 10,000 sinh viên. Đây là một 

trong những trường Đại học có số học sinh tăng nhanh nhất ở UK, với kế hoạch phát triển khuôn 

viên đại học rất lớn. 

Thời gian học và bằng cấp: 

Sinh viên hoàn thành 3 năm học (đạt tất cả các môn) với Chương trình đào tạo đặc biệt, 

trường Đại học Mở Tp.HCM và 1 năm tại trường Đại học Worcester với các môn học yêu cầu sẽ 

được cấp bằng của Worcester) (Đối với những môn học có điểm dưới 6, sinh viên sẽ học bổ 

sung môn học tương đương tại Đại học Worcester). 

3. Chương trình liên thông 3+1 với ĐH East London – Anh   www.uel.ac.uk 

Trường Đại học East London (UEL) có trên 23.000 sinh viên, trong đó có trên 3.000 sinh 

viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Đây là một trường Đại học công lập được tọa 

lạc trên 2 khuôn viên hiện đại nhất của Luân Đôn. 

Thời gian học và bằng cấp: 

Sinh viên hoàn thành 3 năm học (đạt tất cả các môn) với Chương trình đào tạo đặc biệt, 

trường Đại học Mở Tp. HCM và 1 năm tại trường Đại học East London với các môn học yêu cầu 

sẽ được cấp bằng của Đại học East London) (Đối với những môn học có điểm dưới 6, sinh viên 

sẽ học bổ sung môn học tương đương tại Đại học East London). 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Ban điều hành Chương trình Đào tạo Đặc biệt 

Phòng 603, 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM 

Điện thoại: 08.3930.9918  

Email: etp@ou.edu.vn  

Website: www.ou.edu.vn/dacbiet 

 

 


