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chặng đường phát triển

ĐẠI HỌC HOA SEN 

Thành lập trường 
Nghiệp vụ Tin học & 
Quản lý Hoa Sen

Trở thành Trường
Bán công

Thành lập Trường
Cao đẳng Bán công 
Hoa Sen

Khánh thành cơ sở 2 
Quang Trung

Thành lập Trường
Đại học Hoa Sen

Khánh thành Trụ sở 
chính hiện đại
Nguyễn Văn Tráng 
nâng tầm CSVC của 
ĐH Hoa Sen lên
đẳng cấp quốc tế

Khoa Kinh tế và Quản trị 
HSU có 5 chương trình 
đạt chuẩn kiểm định 
chất lượng quốc tế 
ACBSP (Hoa Kỳ)

7 chương trình đạt 
chuẩn kiểm định quốc 
tế, trong đó 5 chương 
trình đạt chuẩn ACBSP 
& 2 chương trình đạt 
chuẩn AUN- QA

Đạt chuẩn QS-Stars 4 sao

10 chương trình đạt chuẩn 
kiểm định quốc tế, trong đó 
5 chương trình đạt chuẩn 
ACBSP & 5 chương trình đạt 
chuẩn AUN - QA

Thành viên thuộc
hệ thống Đại học,
Tập đoàn giáo dục 
Nguyễn Hoàng (NHG)

Đạt chuẩn kiểm định 
chất lượng Quốc gia

1991 1994 1999 2001 2006 2013 2015 2018 2019 2020 2021

30 năm, định danh và lan tỏa - Trường Đại học Hoa Sen không ngừng nỗ lực nâng cao uy tín 
và chất lượng đào tạo, không ngừng kết nối và mở rộng hợp tác với các quốc gia có hệ thống 
giáo dục tiên tiến, hiện đại, từng bước trở thành Đại học song ngữ chuẩn quốc tế.

 � ĐÀO TẠO SONG NGỮ CHUẨN QUỐC TẾ
 � HỌC PHÍ ỔN ĐỊNH 4 NĂM
 � TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
 � TINH THẦN DOANH CHỦ
 � TRẢI NGHIỆM SỐNG ĐỘNG
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Với định hướng trở thành trường Đại học 
quốc tế chuyên biệt về quản trị kinh doanh, 
du lịch và thiết kế nghệ thuật dành cho 
Sinh viên Việt Nam và khu vực, HSU cung 
cấp một môi trường học tập quốc tế năng 
động, sáng tạo và luôn gắn liền với thực 
tiễn của đời sống trong thời đại 4.0 liên tục 
thay đổi.

Trường Đại học Hoa Sen mang đến cho 
sinh  viên trải nghiệm bốn giá trị cốt lõi để 
làm chủ và khẳng định bản thân trong quá 
trình học tập và khi ra trường: Tính Quốc tế, 
Tinh  thần khai phóng, Tinh thần doanh chủ, 
Tôn trọng sự khác biệt.

Minh chứng rõ nét cho những gì chúng tôi đã 
và đang làm là việc HSU  được đánh giá QS - 
Stars 5 sao về nghệ thuật và văn hóa trong 
đào tạo cũng như tỉ lệ sinh viên ra trường 
có việc làm và vị trí cao, cùng các chương 
trình đạt kiểm định chất lượng quốc  tế 
có giá trị như: ACBSP, AUN-QA, MOET... 
Và  những dự án kết nối doanh nghiệp sâu 
rộng, sự đầu tư của Nhà trường vào các đề 
án của hàng chục Câu lạc bộ sinh viên. Từ 
đó, những con người ưu tú (sinh viên, giảng 
viên, nhân viên) đang hăng say đóng góp 
mỗi ngày vào quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội 
và vươn tầm ra thế giới.

Chắc chắn chúng tôi đang tiếp tục trên lộ 
trình mới đầy hứng khởi để tạo dựng một 
môi trường quốc  tế chất lượng với những 
trải nghiệm thực học - thực làm và nuôi 
dưỡng tính nghệ thuật, sự tử tế và tình yêu 
thương trong mỗi con người ở nơi đây.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy
Hiệu trưởng

BẠN ĐẾN VỚI HÀNH TRÌNH
Vượt xa mọi giới hạn...

Hoa Sen University 
Beyond Boundaries within hearts!
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Trường Đại học Hoa Sen 
 ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI
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ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
Với hành trình 30 năm lan tỏa tri thức trong yêu thương,  trường 
Đại học Hoa Sen  khẳng định vị thế của một trường Đại học đẳng 
cấp quốc tế khi đón nhận liên tục và giữ vững các danh hiệu, 
chứng nhận, kiểm định chất lượng đến từ các tổ chức danh giá về 
giáo dục hàng đầu thế giới.

TINH THẦN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG 
Tinh thần giáo dục khai phóng tại trường Đại học Hoa  Sen - 
một triết lý giáo dục nhằm tạo ra những con người có tinh thần 
tự do, sử dụng quyền tự do một cách có trách nhiệm, độc 
lập trong suy nghĩ, chấp nhận sự đa dạng và khác biệt. Đó 
chính là thế hệ trẻ hoàn toàn mới, với góc nhìn rộng mở, có 
khả năng bứt phá, vượt xa mọi giới hạn.

TINH THẦN DOANH CHỦ 
Đào tạo người học có năng lực, làm chủ bản thân, có kiến thức 
và tư duy sâu rộng cùng khả năng sáng tạo tri thức, khát vọng 
chinh phục, và trải nghiệm thực tế để ứng dụng tinh thần doanh chủ, 
tư duy lãnh đạo vào giải quyết vấn đề. Duy nhất tại trường Đại học Hoa Sen, sinh viên được làm chủ và dẫn 
dắt đội nhóm thực hiện các dự án, đề án và hoạt động kinh doanh.

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
Duy nhất tại trường Đại học Hoa Sen, mọi 
rào  cản đều bị phá bỏ. Các bạn sinh viên 
được Nhà  trường tạo bệ phóng để tỏa sáng 
và cảm  thấy hạnh  phúc thông qua các 
trải nghiệm sôi nổi và đầy sáng tạo theo cách 
riêng của chính mình.
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QS World University Rankings 
là hệ thống xếp hạng các trường 
đại học của Quacquarelli Symonds 
(QS) - một trong những tổ chức 
hàng đầu thế giới về phân tích và 
đánh giá các tổ chức giáo dục đại 
học toàn cầu. Trải  qua quá  trình 
xét duyệt nghiêm khắc, khó khăn, 
nhiều quy  trình và thủ tục 
phức tạp, HSU đã bứt phá và vinh 
dự nhận được chứng nhận đạt 
chuẩn quốc tế QS - STARS 4 SAO 
ngay lần đánh giá ĐẦU TIÊN.

Trường ĐẦU TIÊN được Hội đồng 
Kiểm định ACBSP của Hoa Kỳ 
công nhận 5 chương trình đào tạo 
thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị 
đạt chất lượng giáo dục chuẩn 
Quốc tế.

Các ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh, 
Quản trị khách sạn, Công nghệ 
thông tin, Thiết kế nội thất, 
Quản  trị nhà hàng và Dịch vụ ăn 
uống đều được công  nhận đạt 
chuẩn AUN - QA - Tổ chức đảm 
bảo chất lượng của Mạng lưới các 
trường đại học ASEAN.

Đại học Hoa Sen thường xuyên đối sánh với các chương trình đào tạo 
của các trường Đại học danh tiếng đẳng cấp quốc tế (The World’s Top 
100 Universities...), từ đó áp dụng, định hướng chiến lược chuẩn toàn 
cầu trong tất cả chương trình đào tạo của mình:

 � Liên tục chuẩn hóa và đưa vào giảng dạy các chương trình hoàn 
toàn bằng tiếng Anh

Đối với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
 � Ưu tiên Giảng viên là người bản xứ, có chứng chỉ IELTS điểm từ 6.0 
trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh 2 năm trở lên, 
được đào tạo từ các trường danh tiếng trên thế giới.

 � Yêu cầu chuẩn đầu vào của sinh viên với điểm IELTS từ 5.5 trở 
lên. Đặc biệt, chương trình Hoa Sen Elite được giảng dạy 100% 
tiếng  Anh, các thí sinh phải trải qua một vòng phỏng vấn bằng 
tiếng Anh, nằm trong quy trình bắt buộc để được xét tuyển.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP  
CHUẨN QUỐC TẾ
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Trải nghiệm  
sinh viên sống động
Chào mừng bạn đến với thế giới của Cộng đồng các Sen-ers “chất lừ”!!!

 � Nơi mà các bạn sẽ không ngừng được trải nghiệm một cuộc sống SV đầy 
sắc màu rực rỡ trong suốt 4 năm đại học

 � Có đầy đủ cơ hội bứt phá mọi giới hạn của bản thân trong môi trường 
học thuật đầy nghệ thuật của sự tử tế, yêu thương, tôn trọng sự khác biệt

 � Được thỏa sức khám phá mọi không gian học tập hiện đại, sáng tạo cho 
mình những bức ảnh độc đáo với nhiều “góc selfie” thần thánh

 � Và nơi đây sẽ giúp bạn thỏa đam mê sáng tạo, nâng cánh cho những 
khát khao trong bạn được bay xa qua những hoạt động sôi nổi, chuyên 
nghiệp của hơn 30 câu lạc bộ đa dạng mọi lĩnh vực, cùng các kênh 
thông tin giải trí “xịn xò”, những gameshow triệu view đình đám.
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Khai mạc cuộc thi The Future Chef 2021 - Đề án triệu view của sinh viên khoa Du Lịch

Phòng tự học

Hoa Hậu Khánh Vân tham gia Toạ đàm “ 
Stop, I’m a child “ do sinh viên HSU tổ chức.

Đêm vinh danh cuộc thi IHotelier lần thứ 12- Dự án sinh viên khoa Du Lịch

Thư viện cơ sở Nguyễn Văn Tráng
Chương trình tranh biện GenZ do 
sinh viên HSU thực hiện

Chương trình TEDxHoaSenUni do 
sinh viên HSU thực hiện

You Rock StudioShark Linh tại Talkshow “Câu chuyện doanh nhân thành công” do HSU  phối hợp tổ chức.

Sinh viên HSU hòa hứng cháo đón Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên về thăm trường
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UY TÍN CỦA HOA SEN TRONG XÃ HỘI
ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP
Không ngừng mở rộng kết nối với các đối  tác doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước 
nhằm nâng cao cơ hội trải nghiệm, cọ xát thực tế cho cho SV và cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho xã hội. 

Sinh viên Đại học Hoa Sen luôn được đánh giá cao về chất lượng, chính vì thế, số lượng 
sinh viên có việc làm chính thức ngay khi ra trường, không cần trải qua quá trình 
đào tạo lại luôn đạt tỉ lệ gần như tuyệt đối, lên đến 99%. Điều này 
đã khẳng định mạnh mẽ chất lượng đào tạo song 
hành thực học - thực hành của Hoa Sen trong 
suốt 30 năm.

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Ông Samuel Ang-  Giám đốc khu vực Châu Á của QS - Stars gửi lời chúc mừng đến 
trường Đại học Hoa Sen về thành tích đạt chứng nhận 4 sao danh giá của tổ chức.
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Tôi mong muốn việc hình thành Ban Tu thư trường Đại học Hoa Sen sẽ góp phần 
giúp Trường Đại học Hoa Sen nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu, 
phát hiện, nâng đỡ những ý tưởng sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và đóng góp cho Thành phố những sáng kiến, những công trình nghiên cứu, công 
trình xuất bản có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn 
đề Thành phố đang đặt ra trong hiện tại và tương lai. 

Ông Trương Tấn Sang 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
phát biểu chúc mừng ra mắt Ban Tu Thư, trường Đại học Hoa Sen

Tôi cho rằng tiềm năng và triển vọng phát triển của Đại học Hoa Sen vô cùng lớn. 
Theo tôi, trường cần tập trung vào đội ngũ giảng viên, cung cấp cho họ nguồn 
lực và để họ tự do giảng  dạy theo hướng có lợi nhất cho sinh  viên. Sinh viên 
tốt nghiệp được đào tạo đầy đủ sẽ đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Giáo sư James Riedel  (Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ) 
phát biểu trong chuyến thăm và chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm phát triển 
học thuật tại HSU. 

Sự xuất sắc trong công tác đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen từ lâu đã tạo 
dựng được uy tín trong doanh nghiệp. Văn bằng do trường cấp không chỉ được 
các công ty Việt Nam mà còn cả các doanh nghiệp Pháp thành lập tại Việt Nam 
đánh giá cao.

Ông Vincent Floreani 
Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM phát biểu tại Lễ Tốt nghiệp lần thứ 36 trường 
Đại học Hoa Sen

CẢM NHẬN VÀ NIỀM TIN
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và các đợt bổ sung 
khác do Hội đồng
tuyển sinh của trường
quyết định nếu còn
chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2022

và các đợt bổ sung 
khác do Hội đồng
tuyển sinh của trường
quyết định nếu còn
chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2022

Xét tuyển trên kết quả thi THPT 2022
theo mốc thời gian

quy định của Bộ GDĐT

Phương thức 1

PHƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN

Bổ sung đợt 1
27/8 - 02/09

(Dự kiến)

Bổ sung đợt 2
03/09 - 02/10

(Dự kiến)
NHẬN
HỒ SƠ

Phương thức 2, 3, 4NHẬN
HỒ SƠ

Đợt 1

01/3 - 26/6

08/8- 14/8

25/7 - 07/8

27/6 - 24/7

15/8 - 21/8 29/8 - 11/9

22/8 - 28/8 12/9 - 02/10

Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7 Đợt 8

CÁC MỐC THỜI GIAN

(DỰ KIẾN)
TUYỂN SINH 2022

phương thức
xét tuyển 20224

 Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022
 Dựa trên kết quả học tập (học bạ) THPT
 Dựa trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành
 Dựa trên kết quả điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022

 Xét tuyển trên kết quả học tập (Học bạ) 
 Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo 

yêu cầu của ngành
 Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá 

năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2022
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và các đợt bổ sung 
khác do Hội đồng
tuyển sinh của trường
quyết định nếu còn
chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2022

và các đợt bổ sung 
khác do Hội đồng
tuyển sinh của trường
quyết định nếu còn
chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2022

Xét tuyển trên kết quả thi THPT 2022
theo mốc thời gian

quy định của Bộ GDĐT

Phương thức 1

PHƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN

Bổ sung đợt 1
27/8 - 02/09

(Dự kiến)

Bổ sung đợt 2
03/09 - 02/10

(Dự kiến)
NHẬN
HỒ SƠ

Phương thức 2, 3, 4NHẬN
HỒ SƠ

Đợt 1

01/3 - 26/6

08/8- 14/8

25/7 - 07/8

27/6 - 24/7

15/8 - 21/8 29/8 - 11/9

22/8 - 28/8 12/9 - 02/10

Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7 Đợt 8

CÁC MỐC THỜI GIAN

(DỰ KIẾN)
TUYỂN SINH 2022

phương thức
xét tuyển 20224

 Dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022
 Dựa trên kết quả học tập (học bạ) THPT
 Dựa trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành
 Dựa trên kết quả điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022

 Xét tuyển trên kết quả học tập (Học bạ) 
 Xét tuyển trên các điều kiện riêng theo 

yêu cầu của ngành
 Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá 

năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2022

 � ĐÀO TẠO SONG NGỮ CHUẨN QUỐC TẾ
 � HỌC PHÍ ỔN ĐỊNH 4 NĂM
 � TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

 � TINH THẦN DOANH CHỦ
 � TRẢI NGHIỆM SỐNG ĐỘNG
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KHI LÀ THỦ KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SENV i  v u
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KHI LÀ THỦ KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SENV i  v u

01/03/2022 15/07/2022

  6   660,000,000  3,960,000,000 

  19   340,000,000  6,460,000,000 

  29   170,000,000  4,930,000,000 

  9   95,000,000   855,000,000 

  29   85,000,000  2,465,000,000 

  79   42,500,000   3,357,500,000 

  499   15,000,000   7,485,000,000 

  849   10,000,000  8,490,000,000 

  449   5,000,000  2,245,000,000 

  1,968   40,247,500,000 
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STT NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH MÃ NGÀNH SỐ TÍN 
CHỈ

TỔ HỢP XÉT TUYỂN TRANG

I CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG QUỐC TẾ (VATEL) – PHÁP 22
II KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ 24
1 Quản trị kinh doanh 7340101 120 A00, A01, D01/D03, D09 25

1.1 Quản trị kinh doanh - Đào tạo từ xa 7340101 120 A00, A01, D01/D03, D09 61
2 Digital  Marketing 7340114 120 A00, A01, D01/D03, D09 26
3 Marketing 7340115 120 A00, A01, D01/D03, D09 26
4 Quản trị nhân lực 7340404 120 A00, A01, D01/D03, D09 27
III KHOA LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 28
5 Kinh doanh quốc tế 7340120 120 A00, A01, D01/D03, D09 28
6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 120 A00, A01, D01/D03, D09 29
7 Thương mại điện tử 7340122 120 A00, A01, D01/D03, D09 29
III KHOA DU LỊCH 30
8 Quản trị sự kiện 7340412 120 A00, A01, D01/D03, D09 31
9 Kinh tế thể thao 7310113 120 A00, A01, D01/D03, D09 31
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 120 A00, A01, D01/D03, D09 32
11 Quản trị khách sạn 7810201 120 A00, A01, D01/D03, D09 32

11.1 Quản trị khách sạn - Hoa Sen Elite 7810201 120 A00, A01, D01/D03, D09 20
12 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 120 A00, A01, D01/D03, D09 35

12.1 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
 - Hoa Sen Elite

7810202 120 A00, A01, D01/D03, D09 20

IV KHOA THIẾT KẾ VÀ NGHỆ THUẬT 36
13 Quản trị công nghệ truyền thông 7340410 120 A00, A01, D01/D03, D09 37
14 Quan hệ công chúng 7320108 120 A01, D01, D09, D14 38
15 Thiết kế đồ họa 7210403 120 A01, D01, D09, D14 39
16 Thiết kế thời trang 7210404 120 A01, D01, D09, D14 39
17 Nghệ thuật số 7210408 120 A01, D01, D09, D14 40
18 Thiết kế nội thất 7580108 120 A01, D01, D09, D14 41
19 Phim 7210304 120 A01, D01, D09, D14 41

CÁC NGÀNH 
TUYỂN SINH 2022
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STT NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH MÃ NGÀNH SỐ TÍN 
CHỈ

TỔ HỢP XÉT TUYỂN TRANG

V KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ 44
20 Ngôn ngữ Anh 7220201 120 D01, D09, D14, D15 45

20.1 Ngôn ngữ Anh - Đào tạo từ xa 7220201 120 D01, D09, D14, D15 61
21 Nhật Bản học 7310613 120 D01, D09, D14, D15 45
VI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 46
22 Công nghệ thông tin 7480201 120 A00, A01, D01/D03, D07 47

22.1 Công nghệ thông tin - Đào tạo từ xa 7480201 120 A00, A01, D01/D03, D07 61
23 Kỹ thuật phần mềm 7480103 120 A00, A01, D01/D03, D07 47
24 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 120 A00, A01, D01/D03, D07 48
25 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 120 A00, A01, D01/D03, D09 48
26 Trí tuệ nhân tạo 7480207 120 A00, A01, D01/D03, D07 49
VII KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 50
27 Công nghệ tài chính 7340202 120 A00, A01, D01/D03, D09 51
28 Tài chính - Ngân hàng 7340201 120 A00, A01, D01/D03, D09 52
29 Kế toán 7340301 120 A00, A01, D01/D03, D09 53
30 Bất động sản 7340116 120 A00, A01, D01/D03, D09 53
VIII KHOA LUẬT 54
31 Luật kinh tế

Chuyên ngành Luật Kinh doanh số
7380107 120 A00, A01, D01/D03, D09 55

31.1 Luật kinh tế - Đào tạo từ xa
Chuyên ngành Luật Kinh doanh số

7380107 120 A00, A01, D01/D03, D09 61

32 Luật quốc tế 
Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế

7380108 120 A00, A01, D01/D03, D09 56

IX KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 58
33 Tâm lý học 7310401 120 A01, D01, D08, D09 58
X CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG 60
1 Ngôn ngữ Anh - Quản trị kinh doanh 60
2 Ngôn ngữ Anh - Kinh doanh quốc tế 60
3 Ngôn ngữ Anh - Tâm lý học 60
4 Ngôn ngữ Anh - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 60
5 Ngôn ngữ Anh - Kế toán (chuyên ngành Kế toán kiểm toán) 60
6 Tâm lý học - Quản trị nhân lực 60
7 Quản trị Khách sạn - Marketing 60
8 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Thương mại điện tử 60
9 Quản trị nhân lực - Quản trị kinh doanh 60
10 Quản trị khách sạn - Thương mại điện tử 60
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Chương trình Hoa Sen Elite đào tạo Cử nhân 
ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị 
nhà hàng và dịch vụ ăn uống theo mô hình 
thực học thực hành (Work-Based Learning) với 
lộ trình:

 � 02 năm đầu: Sinh viên được đào tạo kiến thức 
tại trường.

 � 02 năm cuối: Sinh viên được trải nghiệm học 
tập thực tế tại các khách sạn nhà hàng  4-5 
sao theo tiêu chuẩn Quốc Tế.
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ƯU THẾ CHƯƠNG TRÌNH HOA SEN ELITE
 � Giảng dạy bằng tiếng Anh.
 � Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng.
 � Môi trường thực học thực hành tại các vị trí chủ lực của ngành: Front Office,F&B, Housekeeping, 
Reservation..., có cơ hội trải nghiệm học tập thực tế tại các khách sạn nhà hàng  4 – 5 sao 
đẳng cấp với hệ thống mạng lưới các Đối tác lớn mạnh của HSU.

 � Đặc biệt, có cơ hội học tập trải nghiệm môi trường học tập Quốc Tế.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA HOA SEN ELITE

Năm 1
Kiến thức cơ bản

Năm 3 & 4
Làm việc tại các khách sạn 

4&5 sao

Năm 2
Kiến thức chuyên sâu

Năm 4 (tùy chọn)
Cơ hội học tập và 
làm việc quốc tế.
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Chương trình  

Quản lý Khách sạn
Nhà hàng Quốc tế VATEL
Vatel Hotel & Tourism Business School (Pháp)

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ HỘI VIỆC LÀM

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Thời gian đào tạo 3 năm (100% giảng dạy bằng Tiếng Anh)

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham gia làm việc cho các 
tổ chức trong nước và quốc tế ở vị trí quản lý, điều hành, 
giám sát:

Nhập học
tháng 3 & tháng 10

 � Lý thuyết
 � Thực hành nhà hàng
 � 4 tháng thực tập

 � Lý thuyết
 � Luận văn Tốt nghiệp
 � Thực tập 6 tháng

 � Lý thuyết
 � Thực hành khách sạn
 � 4 tháng thực tập

Năm 1 Năm 2 Năm 3
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Sinh viên chương trình Quản trị khách sạn, nhà hàng quốc tế Vatel

QUY TRÌNH TUYỂN SINH

1 2

34Trường Quản Trị  
Du Lịch Khách sạn 
tốt nhất năm 2016 

9000 Sinh viên 
đang theo học

35000 Cựu sinh viên 
trên khắp thế giới

50 Cơ sở khắp 
4 châu lục MARCO POLO: Sinh viên có cơ hội trao đổi quốc 

tế với 50 cơ sở đào tạo thuộc hệ thống của Vatel 
Quốc Tế trên 32 Quốc Gia toàn thế giới vào năm II 

với mức học phí không đổi.

Điều kiện: Tốt nghiệp 
THPT và đạt đủ điều 
kiện tuyển sinh của 

chương trình (IELTS 5.5)

Hình thức đăng ký:  
08 Nguyễn Văn Tráng, 

P. Bến Thành, Q.1, 
Tp.HCM hoặc qua email 

admissions@vatel.vn

Tham gia thi tuyển: 
Vòng 1: Kiểm tra trình độ tiếng Anh 

(IELTS 5.5 hoặc tham gia thi tuyển trực 
tiếp)

Vòng 2: Kiểm tra khả năng phù hợp 
ngành nghề

Vòng 3: Phỏng vấn động lực học tập

Nhận giấy báo:  
Trúng tuyển và 

hoàn thành học phí
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Ngành Quản trị nhân lực ..................................... 27



Ngành  
Quản trị kinh doanh
 Mã ngành  7340101
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị kinh doanh
 Hình thức đào tạo  � Đào tạo chính quy
	 � Đào tạo từ xa
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Mục tiêu của chương trình Quản trị kinh doanh là nhằm đào tạo ra nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đủ phẩm chất và năng lực tham gia công tác 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Trở thành nhân viên giỏi, quản lý, giám đốc điều  hành, 
doanh nhân tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

ĐỐI TÁC
                 

Nếu có hoài bão trở thành một lãnh đạo giỏi hay một nhà quản lý, điều 
hành chuyên nghiệp trong bất cứ một tổ chức kinh doanh nào,  
thì khởi đầu với Ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hoa Sen là 
quyết định đúng đắn cho sự nghiệp vững vàng của bạn.

Hẹn gặp bạn trên giảng đường Đại học Hoa Sen.

TS. Phan Võ Minh Thắng
Giám đốc chương trình Quản trị kinh doanh 
Khoa  Kinh tế và Quản trị HSU



Ngành  
Digital Marketing
 Mã ngành  7340114
 Văn bằng  Cử nhân Digital marketing
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Là trường đại học đầu tiên đào tạo Cử nhân ngành 
Digital Marketing. Sinh viên được đào tạo qua những 
bài học và dự án thực tế từ doanh nghiệp, cơ hội được 
thao tác và thực hành trên các công cụ MarTech 
hiện đại Fb Ads, Google Ads, Comscore, SimilarWeb,...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên Tối ưu hóa Quảng cáo, SEO & SEM, phân 
tích dữ liệu và website, Content Strategist, Media 
Buyer/Planner, Digital  Marketing Manager, IoT 
Marketing Manager...

ĐỐI TÁC
               

               

Ngành  
Marketing
 Mã ngành  7340115
 Văn bằng  Cử nhân Marketing
 Chuyên ngành  � Quản trị Marketing
	 � Quản trị kênh Marketing hiện đại
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo mang tính ứng dụng, sinh 
viên tham gia 2 đợt thực tập tại doanh nghiệp 
và nhiều đề  tài, đề án Marketing trong suốt quá 
trình học. Đội  ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các 
chương trình đào  tạo quốc tế Anh, Úc. Sinh viên 
ngành được sinh  hoạt chuyên môn tại Marhub và 
phát triển EQ (Trí  thông minh cảm xúc) tại Hoasen 
Mindfulness Hub.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Nghiên cứu tiếp thị, Phát triển sản phẩm mới, Quảng 
cáo, Youtuber, KOLs, Tiktokers, Quản trị khuyến mãi...

ĐỐI TÁC
                  

           

Bảo Yến - cựu Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Sen 
đã nhận được học bổng thạc sĩ dành cho sinh viên xuất sắc tại 
University of Southampton ngành Digital Marketing.
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Ngành  

Quản trị nhân lực
 Mã ngành  7340404
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị nhân lực
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm tốt nghiệp từ 
các trường đại học danh tiếng. Sinh viên có nhiều cơ 
hội thực tập, thực hành, tích lũy kinh nghiệm thực tế 
thông qua đề án môn học, hội thảo, báo cáo chuyên 
đề từ các chuyên gia đầu ngành, cơ hội nhận học 
bổng từ các chương trình học tập, giao lưu trao đổi 
sinh viên quốc tế.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên tuyển dụng, đào tạo và phát triển 
nhân lực; lương bổng và phúc lợi,...

ĐỐI TÁC
                     



Ngành  
Kinh doanh quốc tế
 Mã ngành  7340120
 Văn bằng  Cử nhân Kinh doanh quốc tế
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình cung cấp kiến thức về nền tảng 
môi  trường kinh doanh quốc tế, các nghiệp vụ, 
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, tập đoàn 
đa quốc gia từ quản trị hợp đồng xuất nhập khẩu, 
vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế ... 
và các kỹ năng đàm phán thương lượng, tổ chức 
dự  án kinh doanh. Sinh viên có nhiều cơ hội thực 
tập thực  tế tại các doanh nghiệp đa quốc gia, học 
mô phỏng, nghiệp vụ thực tiễn tại đơn vị hệ thống 
Cảng TP.HCM và các doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Ngành nghề đa dạng đáp ứng nhiều vị trí ở 
doanh  nghiệp, lương cao, làm từ nhân viên đến 
quản  lý hoạt động kinh doanh quốc tế và xúc tiến 
thương mại ở các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức 
quốc tế, ngân hàng, hoạt động tài chính, dự án 
đầu tư, thanh toán quốc tế, kinh doanh hãng tàu và 
các ngành nghề phụ trợ.

ĐỐI TÁC
        

  

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)

Đinh Hưng - cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế HSU 
System and Innovation Manager, DB Schenker VietNam Ltd
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Ngành  
Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng
 Mã ngành  7510605
 Văn bằng  Cử nhân Logistics và  
 Quản lý chuỗi cung ứng
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo được tham khảo từ các trường 
đại học danh tiếng. Sinh viên được học thực tế tại 
các doanh nghiệp và nhận thêm chứng chỉ nghiệp vụ 
FIATA (do Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận 
tải quốc tế cấp) chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên 
toàn cầu sau khi tốt nghiệp. Đội ngũ giảng viên giàu 
kinh  nghiệm giảng dạy và công tác thực tế trong 
lĩnh vực logistics.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Quản lý kho hàng, đại lý khai thuế hải quan; 
kinh doanh bảo hiểm hàng hải;...

ĐỐI TÁC
          
  

Ngành  
Thương mại điện tử
 Mã ngành  7340122
 Văn bằng  Cử nhân Thương mại điện tử
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình cung cấp kiến thức về: phân tích và 
thiết kế web, sàn giao dịch thương mại điện tử, 
bán  lẻ điện tử, thanh toán điện tử, bảo mật thương 
mại điện tử, quan hệ công chúng trên mạng xã hội, 
quản trị kênh phân phối…Sinh viên có nhiều cơ hội 
rèn luyện nghiệp vụ thông qua thực tập nhận thức, 
thực tập tốt nghiệp tại công ty, doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Quản trị mạng; ứng dụng thương mại điện tử vào 
lĩnh vực thương  mại quốc tế như xuất nhập khẩu, 
forwarder, logistics; giao nhận hàng hóa… tự 
xây dựng khởi nghiệp kinh doanh online.

ĐỐI TÁC
          

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)

Sinh viên HSU kiến tập thực tế tại cảng
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Ngành  
Quản trị sự kiện
 Mã ngành  7340412
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị sự kiện
 Hướng ngành  � Sự kiện M.I.C.E - Du lịch

� Sự kiện giải trí - văn hóa - 
nghệ thuật

	 � Sự kiện thể thao
 Thời gian đào tạo  3.5 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo cập nhật hằng năm theo 
xu  hướng thị  trường. Đội ngũ giảng viên được 
chứng nhận với bằng cấp quốc tế và các chuyên gia 
trong lĩnh vực sự kiện. Từ năm đầu tiên, sinh viên 
được đào tạo lên kế hoạch và tổ chức sự kiện thật, 
có doanh thu, cơ sở thực hành hiện đại, có trường 
quay để sinh viên thực hành sản xuất chương trình 
sự kiện, gameshow,...

ĐỀ ÁN ĐIỂM
Sen Voyage

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Quản lý sự kiện, điều phối sự kiện, giám đốc dịch vụ 
hội nghị, nhà hàng tiệc cưới...

ĐỐI TÁC
               

Ngành  
Kinh tế thể thao
 Mã ngành  7310113
 Văn bằng  Cử nhân Kinh tế thể thao
 Hướng ngành  � Quản lý các loại hình kinh doanh  

thể thao
� Quản lý Chăm sóc sức khỏe

	 � Quản trị truyền thông và 
Marketing thể thao

 Thời gian đào tạo  3.5 năm / 120 tín chỉ

Đây là ngành học tiên phong tại Việt Nam. 
Chương  trình đào tạo cập nhật hằng năm theo 
xu  hướng thị trường, trang bị kỹ năng và năng  lực 
chuyên môn về kinh tế thể thao, quản lý và 
kinh  doanh dịch vụ thể thao, tư vấn tài chính và 
khai thác thị trường thể thao, quản lý truyền thông, 
tổ chức sự kiện thể thao….Đội ngũ giảng dạy giàu 
kinh nghiệm, các chuyên gia trong lĩnh vực thể thao. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên kinh doanh và quản lý phòng Gym, CLB 
thể thao, khu Thể thao của Khách sạn và Resort,...

ĐỐI TÁC
             

Ký kết thỏa thuận giữa HSU cùng các công ty lớn trong lĩnh vực 
thể dục thể thao tại lễ ra mắt ngành Kinh tế thể thao

ThS. Lê Âu Ngân Anh - Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện và 
Kinh tế thể thao, Khoa Du lịch HSU
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Ngành  
Quản trị dịch vụ  
du lịch và lữ hành
 Mã ngành  7810103
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo cập nhật hàng năm theo 
xu hướng thị trường, trang bị cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về du lịch, văn hóa, tâm lý và thói  quen 
mua  sắm các sản phẩm dịch vụ của du khách 
trong  nước, các kiến thức chuyên môn và kỹ năng 
nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản 
lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện. 
Sinh viên thường xuyên được thực tập, thực địa và 
làm đề án thực tế…Tỉ lệ việc làm 95%.

ĐỀ ÁN ĐIỂM
 Saigon Corners, The Guiding Star

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
nhân viên bộ phận kinh doanh, điều phối tour, tiếp 
thị và chăm sóc khách hàng trong công ty Du lịch, 
hướng dẫn viên du lịch, trợ lý trong doanh nghiệp lữ 
hành...

ĐỐI TÁC
       

Sinh viên HSU - thành viên Saigon Corners

Ngành  
Quản trị 
khách sạn
 Mã ngành  7810201
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị Khách sạn
 Chuyên ngành  � Quản trị Khách sạn
	 � Quản lý, Khai thác và Vận hành 

Bất động sản
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo được cập nhật hằng năm, 
trang bị cho sinh viên kiến thức nghiệp vụ về khách 
sạn như quản lý hệ thống dịch vụ, quản lý lễ tân, 
giao tiếp khách hàng... Giảng viên giàu kinh nghiệm. 
Phòng thực hành hiện đại. Sinh viên được thực tập tại 
khách sạn 4-5 sao. Cơ hội nhận học bổng Erasmus lên 
đến 6000 Euro.

ĐỀ ÁN ĐIỂM
I-hotelier

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về 
kinh tế và quản lý Bất động sản; Giám sát bộ phận 
tiền sảnh; Giám sát bộ phận tổ chức hội nghị, hội 
thảo, tiệc; Giám sát vận hành; Quản lý doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

ĐỐI TÁC
          

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)
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Những ngày được học tập trong môi trường năng 
động và tôn trọng năng lực cá nhân, được gặp rất 
nhiều thầy cô tâm huyết với nghề chính là điều 
khiến cho mình cảm thấy Hoa Sen là sự lựa chọn 
đúng đắn. Ở đây, mình được tôn trọng, được phát 
huy sở trường và ngày càng trưởng thành hơn. Đối 
với mỗi sinh viên, Thầy cô vừa là người dẫn đường, 
vừa là người bạn lớn. Đại học Hoa Sen, Khoa 
Du lịch đã giúp mình có thêm niềm đam mê với 
chuyên ngành đã chọn và có thêm nỗ lực để nhận 
được các học bổng, mà gần đây nhất là Học bổng 
Erasmus Mundus do Liên minh châu Âu tài trợ. 

Đối với trường Đại học Hoa Sen, Vy có những 
trải nghiệm và cơ hội tuyệt vời xuyên suốt 

4 năm học tại đây. Bởi chương trình đào tạo 
chuyên nghiệp mang tính sáng tạo rất cao của 

hệ thống giảng dạy. Luôn luôn có công cụ hỗ trợ 
giúp Vy phát triển kỹ năng chuyên môn tốt nhất.

Bên cạnh đó, các thầy cô luôn sẵn sàng chia sẻ 
những kiến thức chuyên môn tuyệt vời, những 

kinh nghiệm quý giá cho sinh viên của mình. 
Thầy cô đồng hành với sinh viên giống như người 

bạn gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu. Đó là điều 
may mắn của Vy khi được học tập và phát triển 

tại trường Hoa Sen.

Minh Thu
Sinh viên ngành Quản trị khách sạn
Đạt Học bổng Tài Năng, Học bổng Khuyến học 
dành cho Sinh viên và Học bổng Erasmus Mundus

Lê Hoàng Khánh Vy
 Cựu sinh viên, Á khoa ngành Quản trị nhà hàng và 

dịch vụ ăn uống , Á quân cuộc thi Người phục vụ 
rượu vang Pháp giỏi nhất Việt Nam 2016.
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Các bạn sinh viên thuộc Khoa Du lịch 
Trường Đại học Hoa Sen trong thời gian 

thực tập và làm việc tại Lữ Hành 
Saigontourist có tác phong rất 

chuyên nghiệp, ý thức chấp hành tốt 
những quy định của Công ty.  

Qua quá trình trao đổi và hướng dẫn 
các bạn, Tôi nhận thấy các bạn 
có khả năng nắm bắt công việc 

nhanh chóng, áp dụng tốt kiến thức 
đã hướng dẫn vào đề tài cũng như 

công việc được giao.

Đặc biệt, các bạn tạo ấn tượng rất tốt 
về sự lễ phép, có tinh thần chủ động 

trong công việc và teamwork rất 
tích cực, hiệu quả. Tôi rất hài lòng 

về thái độ, tinh thần trách nhiệm & 
kỹ năng giải quyết vấn đề của các Em.

Rất tin tưởng & kỳ vọng rằng Khoa Du 
lịch Trường Đại học Hoa Sen sẽ là nguồn 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ tốt cho sự phát triển trở lại 

& mạnh mẽ hơn của Ngành Du lịch.

Bà Đỗ Như Thảo
Phó Giám đốc Nhân sự - Hành chánh

kiêm Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist.
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Ngành  
Quản trị Nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống
 Mã ngành  7810202
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo cập nhật theo nhu cầu doanh  nghiệp, trang bị 
kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức các loại tiệc, quản lý quầy 
Bar, quy trình chế biến nguyên liệu... Đội ngũ giảng dạy đang làm việc 
trong ngành. Phòng thực hành tiêu chuẩn, Sinh viên được thực tập tại 
Khách sạn - Nhà hàng 4-5 sao. Cơ hội việc làm 95%, và nhận học bổng 
Erasmus lên đến 6000 Euro.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Quản lý, giám sát nhà hàng, quản trị quầy Bar, chuyên gia rượu vang...

ĐỐI TÁC
           

Sinh viên HSU thực hành tại trường
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Ngành  
Quản trị Công nghệ 
truyền thông
 Mã ngành  7340410
 Văn bằng  Cử nhân Quản trị Công nghệ truyền thông
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Là trường đầu tiên đào tạo ngành học này tại Việt Nam. 
Chương  trình đào tạo kết hợp giữa khối kiến thức sáng tạo 
và tổ  chức sản xuất các sản phẩm truyền thông nghe nhìn cùng 
kiến thức quản trị, marketing, kinh doanh sản phẩm truyền thông. Đội 
ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các trường uy tín và đang trực tiếp làm việc 
tại thị trường. Sản phẩm của sinh viên nhận được nhiều giải  thưởng 
trong các liên hoan quảng cáo và phim trong nước và quốc tế.  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sáng tạo nội dung truyền thông, hoạch định truyền thông, điều 
phối sản xuất, quản lý sản xuất và kinh doanh sản phẩm truyền 
thông nghe nhìn; chuyên viên kinh doanh, marketing cho 
phim ảnh, chương trình truyền hình và các sản phẩm truyền 
thông nghe nhìn...

ĐỐI TÁC
         

Được học tập và phát triển ở ngành QTCNTT giúp tôi định hình được 
lý tưởng sống & phong cách sống của mình. Điều đó có thể bắt nguồn 
từ các chương trình đào tạo, giá trị cốt lõi của trường và từ chính 
những thầy cô giảng viên...

Trương Quốc Đại – Anh Cầm Fact
Co-Founder & CEO 
tại iKalem và Founder tại Anh Cầm Fact 
Cựu sinh viên ngành  QTCNTT, Khóa 12
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Chương trình chú trọng kiến thức và kỹ năng cốt lõi 
cho hoạt động quan hệ công chúng (PR): kiến 
thức xã  hội, văn hoá, nghệ thuật, truyền  thông, 
kinh  doanh; kỹ năng hoạch định chiến lược, 
phát  triển nội dung; kỹ năng sáng tạo và sản xuất 
sản phẩm truyền thông; kiến thức về truyền thông 
tích hợp, quan hệ báo chí, quản lý khủng hoảng… 
Cơ hội thực hành với các dự án thực tế hợp tác cùng 
doanh nghiệp... 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Hoạt động PR, truyền thông marketing, phát triển 
và xây dựng thương hiệu tại doanh nghiệp, NGOs; 
tư vấn, quản lý dự án tại các agency, quản lý PR cho 
các cá nhân nổi tiếng..

Ngành  
Quan hệ công chúng
 Mã ngành  7320108
 Văn bằng  Cử nhân Quan hệ công chúng
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

...Khi bước chân vào Đại học Hoa Sen, 
hãy tìm ra lý do mình bắt đầu, cũng như 

mục tiêu trong ngành học. Luôn đón 
nhận những điều tích cực, dấn thân, 
dám làm, dám sai, và học hỏi để bốn 

năm trôi qua không uống phí...

Nguyễn Thanh Duy
PR Analyst tại CJ CGV 

Cựu sinh viên ngành  QTCNTT, Khóa 14
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Ngành  
Thiết kế đồ họa
 Mã ngành  7210403
 Văn bằng  Cử nhân Thiết kế Đồ họa
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình cung cấp kiến thức về nghệ thuật và 
mỹ thuật, tin học chuyên ngành đồ họa, các môn 
học chuyên sâu về minh họa, đồ họa nhận diện 
thương  hiệu, thiết kế ấn phẩm, bao bì sản phẩm, 
thiết kế giao diện người dùng UI - UX....Đội ngũ giảng 
viên là những chuyên gia/ họa sĩ, giám đốc mỹ thuật, 
giám đốc sáng tạo. Phòng thực hành chuyên dụng 
được đầu tư với trang thiết bị hiện đại như phòng 
thực hành IMAC & thực tế ảo VR, bảng vẽ điện tử, 
họa thất,...  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Phát triển thương hiệu, thiết kế giao diện người 
dùng UI - UX, thiết kế dàn trang và minh họa sách, 
báo, truyền thông quảng cáo, bao bì sản phẩm...

ĐỐI TÁC
        

Ngành  
Thiết kế thời trang
 Mã ngành  7210404
 Văn bằng   Cử nhân Thiết kế thời trang
 Chuyên ngành   � Kinh doanh Thời trang
 � Thiết kế Thời trang
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo song ngữ, các môn 
chuyên ngành học bằng tiếng Anh từ cuối năm thứ 2, 
liên kết với trường College De Paris (Pháp). Sinh viên 
tốt nghiệp có cơ hội nhận được chứng nhận hoàn tất 
chương trình Kinh Doanh Thời Trang do trường 
College De Paris cấp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm 
ngay khi nhận bằng là 92%.  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Thiết kế thời trang, tạo mẫu trang phục, stylist, biên 
tập thời trang,…

ĐỐI TÁC
               

Đồ án thiết kế của SV HSU về Hệ thống nhận diện HCMC Metro sắp 
được triển khai

NTK Khoa Lỗ (Cựu SV HSU) và tác phẩm Kén Em

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)
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Ngành  
Nghệ thuật số
 Mã ngành  7210408
 Văn bằng  Cử nhân Nghệ thuật số
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Đây là ngành học duy nhất tại Việt Nam, là ngành 
học ứng dụng Nghệ thuật thị giác vào các hình thức 
thể hiện Kỹ thuật số; trang bị các kiến thức 
hội  họa kỹ thuật số - digital painting, phần mềm 
3D, hiệu ứng kỹ xảo; tiếp cận với các khái niệm về 
sáng tạo, phát triển ý tưởng, marketing, thương hiệu 
để ứng  dụng trong lĩnh vực hoạt hình – animation, 
game, điện ảnh, quảng cáo, thiết kế minh họa số.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Phát triển ý tưởng Game, minh  họa sách, truyện 
tranh, phim hoạt hình, Art Director,…

Xu hướng phát triển của thế giới cho thấy 
digital art là chất liệu bao phủ tất cả

Họa sĩ Phan Vũ Linh
Giám đốc chương trình Nghệ Thuật Số 
Khoa Thiết kế và Nghệ thuật HSU
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Ngành  
Thiết kế Nội thất
 Mã ngành  7580108
 Văn bằng  Cử nhân Thiết kế Nội thất
 Thời gian đào tạo   4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo liên kết với đối tác ĐH 
Shih  Chien (Đài Loan), NABA (Ý), Hawai’I (Mỹ), 
thường  xuyên cập  nhật sử dụng công nghệ và 
các phần mềm chuyên dùng: AutoCAD, Adobe 
Photoshop, Sketchup, 3Ds Max, Pytha CAD, 
công nghệ BIM, phòng thực hành máy tính cấu hình 
mạnh, phòng họa thất... Sinh viên được thực hiện 
đồ án thật với các đề tài từ các công ty thiết kế và 
kiến trúc.  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Tư vấn thiết kế và trang trí, thi công các công trình 
nội thất, quản lý dự án,…

ĐỐI TÁC
                      

Đỗ Thị Ly Nin - thủ khoa ngành TKNT Giải Nhì Giải Loa Thành 2020

Ngành  
Phim
 Mã ngành  7210304
 Văn bằng   Cử nhân Phim
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, là tác giả của 
những bộ phim được ghi nhận ở thị trường trong 
nước và quốc tế. Chương trình kết hợp giữa kiến thức 
nền tảng về khoa học xã hội, nghệ thuật, điện ảnh 
và nhấn mạnh vào kỹ năng kể chuyện và thực hành. 
Sinh viên thực hiện ít nhất 5 dự án phim trong quá 
trình học. Chất lượng đào tạo được khẳng định qua 
các giải thưởng của sinh viên tại các liên hoan phim 
trong nước và quốc tế.

CÁC MÔN HỌC TIÊU BIỂU
Điện ảnh đại cương, Dẫn nhập ngôn ngữ hình ảnh và 
âm thanh, Điện ảnh Châu Á, Nhập môn biên kịch, Tư 
duy và biểu hiện hình ảnh, Nghiệp vụ đạo diễn,...

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Đạo diễn, biên kịch, quay  phim, dựng phim, 
sản xuất..., có khả năng mở công ty, doanh nghiệp 
chuyên về sản xuất, kinh doanh phim và các sản 
phẩm truyền thông nghe nhìn trên các nền tảng 
truyền thống và trực tuyến…
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Chúng ta đã không ít lần nói về những vận hội lớn đang chờ đợi nền 
công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thế kỷ này, nhưng vận hội đó 
có tới hay không phần nhiều tùy thuộc vào việc chúng ta sẽ làm gì để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang thiếu và yếu của ngành này.

Tôi cho rằng, chính những bước đi thận trọng, bài bản trong 
việc thiết  kế những môn học liên quan đến điện ảnh, khuyến 
khích sinh viên thực hiện đề án tốt nghiệp bằng  phim thời gian 
qua tại khoa Thiết kế và Nghệ thuật mà kết quả đã phần nào 
được ghi nhận là khâu chuẩn bị quan trọng, cần  thiết và khoa 
học cho việc ra đời Ngành phim trong năm học 2021-2022 này.

Là một nhà làm phim từng cộng tác với Đại học Hoa Sen, tôi tin 
rằng Ngành  phim tại Hoa Sen sẽ xây dựng được một chương 
trình học cân bằng giữa lý thuyết với thực hành, chương trình 
giao lưu học thuật quốc tế với  kết  nối chặt chẽ các cơ sở 
làm phim trong nước. Đây sẽ là nguồn đào tạo nhân lực điện 
ảnh mà chúng ta có thể đặt hy vọng trong thời gian tới...

Đạo diễn điện ảnh Phan Đăng Di
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Ngành  
Ngôn ngữ Anh
 Mã ngành  7220201
 Văn bằng  Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 Hình thức đào tạo  � Đào tạo chính quy
	 � Đào tạo từ xa
 Chuyên ngành  � Anh văn thương mại và 

truyền thông doanh nghiệp
	 � Biên phiên dịch
	 � Quốc tế học
	 � Giảng dạy
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo song song kỹ năng tiếng Anh 
và kiến thức chuyên môn đa dạng, trải nghiệm học 
tập với giảng viên bản ngữ, giao lưu với sinh viên 
quốc tế, các đề án môn học, đề án thực hành, đề tài 
nghiên cứu khoa học, và các hoạt động ngoại khóa 
phong phú, giúp rèn luyện kỹ năng làm việc thực tế 
và kỹ năng mềm thiết yếu. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Thư ký, trợ lý, Biên phiên dịch, Trợ lý đối ngoại, biên 
tập viên…

ĐỐI TÁC
       

Ngành  
Nhật Bản học
 Mã ngành   7310613
 Văn bằng   Cử nhân Nhật Bản học
 Thời gian đào tạo   4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về 
Nhật Bản: kinh tế, chính sách đối ngoại, văn học, 
quản trị doanh nghiệp,.. đạt chuẩn đầu ra tiếng Nhật 
tối thiểu tương đương trình độ N2; có thể chọn thêm 
1 ngoại ngữ thứ hai. Sinh viên được rèn luyện tinh 
thần cộng đồng và các kỹ năng: tư duy phản biện, 
giải quyết vấn đề, giao tiếp, học tập suốt đời,… 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên trách 
tại các cơ quan liên quan đến Nhật Bản, tổ chức 
quốc tế, công ty du lịch…

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)

Cựu SV Thuý Phượng - Top 10 thủ khoa Ngôn Ngữ Anh HSU  
Làm việc tại Bureau Veritas Vietnam
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Ngành  
Công nghệ  
thông tin
 Mã ngành  7480201
 Văn bằng  Cử nhân Công nghệ thông tin
 Hình thức đào tạo  � Đào tạo chính quy
	 � Đào tạo từ xa
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, cung cấp 
kiến thức chuyên sâu như hạ tầng mạng, hệ thống 
thông tin, công nghệ phần mềm. Sinh viên có cơ hội 
trải nghiệm kiến thức qua các đồ án thực  tiễn và 
sân chơi công nghệ; có nhiều hướng ngành đa dạng 
như công nghệ ứng dụng AI tạo, công nghệ ứng dụng 
khoa học dữ liệu và Bigdata, phát triển và đảm bảo 
chất lượng phần mềm, IoT và Blockchain;...  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, Kỹ sư hệ thống 
thông tin, Kỹ sư phần mềm,...

ĐỐI TÁC
            

Ngành  
Kỹ thuật  
phần mềm
 Mã ngành  7480103
 Văn bằng  Cử nhân Kỹ thuật phần mềm
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình được xây dựng dựa trên phương pháp 
học tập tích cực, trang bị các kiến thức, kỹ năng và 
kinh nghiệm thực hành. Sinh viên tham gia thực hiện 
các dự án phần mềm thực tế trong phòng lab hiện 
đại, tham quan và thực tập tại các doanh nghiệp 
phần mềm lớn. Chương trình có 3 hướng ngành 
chuyên sâu: phát triển ứng dụng đa nền tảng, phát 
triển Web, ứng dụng công nghệ mới.  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Lập trình viên, Kỹ sư cầu nối, Kiểm thử phần mềm,...

ĐỐI TÁC
            

Sinh viên HSU thực hành tại trường

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)
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Ngành  
Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu
 Mã ngành  7480201
 Văn bằng  Cử nhân Mạng máy tính và  

truyền thông dữ liệu
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo theo hướng thực hành 
chuyên sâu, cung cấp kiến thức và khả năng quản trị 
các hệ thống CNTT, truyền dẫn mạng chuyên nghiệp 
trên hạ tầng on-premise và đám mây (cloud), có 
phòng thực hành mạng Cisco chuyên dụng. Hoàn 
thành chương trình, sinh viên có khả năng tư vấn, 
thiết kế, xây dựng, vận hành, quản trị và bảo mật các 
hệ thống truyền dẫn dữ liệu với trình độ tương đương 
các chứng chỉ chuyên nghiệp như CCNA, JNCIA, 
MCSE Azure, CEH,..  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Kỹ sư tư vấn, thiết kế, triển khai bảo mật hệ thống 
mạng,...

ĐỐI TÁC
                 

Ngành  
Hệ thống  
Thông tin Quản lý
 Mã ngành  7340405
 Văn bằng  Cử nhân Hệ thống Thông tin Quản lý
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo HTTTQL (MIS) nhấn mạnh sự 
hiểu biết về cách ứng dụng công nghệ để giải quyết 
các vấn đề kinh doanh và quản trị, được tham khảo 
từ các chương trình tiên tiến trên thế giới. Sinh viên 
được tạo điều kiện thể hiện cá tính riêng, tư duy logic 
và khả năng tự học hỏi. Tổ chức nhiều hoạt động học 
tập trải nghiệm tại tỷ  lệ 100% sinh viên có việc làm 
sau khi tốt nghiệp. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Business Analyst (BA), Business Intelligence (BI) 
Analyst, Product Owner,...

ĐỐI TÁC
        

Phạm Thị Thu Hà - Cựu SV ngành Hệ thống thông tin  quản lý HSU,  
công tác tại Công ty Cổ phần phần mềm Bestario

Sinh viên HSU thực hành tại trường
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Ngành  
Trí tuệ nhân tạo
 Mã ngành  7480207
 Văn bằng  Cử nhân Trí tuệ nhân tạo
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng Trí tuệ nhân 
tạo (AI) dựa trên nhu cầu thực tiễn của các công ty công 
nghệ về lĩnh vực AI, cung cấp các kiến thức chuyên sâu 
và kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu, hỗ trợ thực hiện các 
dự án thực tế trên platform AI phổ biến như: Intel AI, 
IBM Watson, Google AI, Amazon; cơ hội tham gia CLB 
công nghệ ứng dụng AI,...  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Thiết kế và kiến tạo các ứng dụng AI; Thị giác máy tính, 
IoT, phân tích và xử lý dữ liệu, tạo mô hình và hỗ trợ ra 
quyết định...   

ĐỐI TÁC
                           

Năng động, khả năng thích nghi cao trong môi trường IT vốn 
thay đổi rất nhanh, và tự tin phát triển sự nghiệp của riêng 
mình là những điểm nổi bật mà doanh nghiệp nhận xét về 
nguồn nhân lực mà Khoa đã đào tạo.

TS. Lê Đình Phong
Trưởng  khoa
Khoa Công nghệ Thông tin HSU
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Ngành  
Công nghệ tài chính
 Mã ngành  7340202
 Văn bằng  Cử nhân Công nghệ tài chính
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Công nghệ tài chính là ngành học áp dụng 
công  nghệ vào quản  lý tài chính. Chương trình đào 
tạo cập nhật xu thế hiện đại, kế thừa chương trình 
tiên tiến trên thế giới, chú trọng thực hành và mảng 
công nghệ. Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng 
Anh với đội  ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp, 
các chuyên  viên đầu ngành.  Hợp tác trao  đổi 
với các trường trong khu vực: Châu Âu, Châu Á, 
Thái Bình Dương.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên tài chính, công nghệ tài chính, phân tích 
rủi ro các định chế tài chính, phát triển sản phẩm, 
dịch vụ giải pháp số...

ĐỐI TÁC
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Ngành  
Tài chính - Ngân hàng
 Mã ngành  7340201
 Văn bằng  Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
 Hình thức đào tạo  � Đào tạo chính quy
	 � Đào tạo từ xa
 Chuyên ngành  � Tài chính đầu tư quốc tế (Tiếng Anh)
	 � Tài chính doanh nghiệp
	 � Ngân hàng
	 � Quản trị rủi ro & Bảo hiểm
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình học tiếng Anh và tiếng Việt, tích hợp và cập nhật liên tục 
nội dung đào tạo từ các chương trình của Mỹ, Anh, Pháp, Úc. Đội ngũ 
giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tế tại doanh nghiệp, 
quỹ đầu tư và ngân hàng. Nhiều hoạt động trải nghiệm các môn học 
chứng khoán thực tế tại sàn giao dịch chứng khoán thực nghiệm;...  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên đầu tư, tín dụng ngân hàng, tài chính quốc tế...

ĐỐI TÁC
          

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng tại HSU
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Ngành  
Kế toán
 Mã ngành  7340301
 Văn bằng  Cử nhân Kế toán
 Hình thức đào tạo  � Đào tạo chính quy
	 � Đào tạo từ xa
 Chuyên ngành  � Kế toán
	 � Kế toán - Kiểm toán (tiếng Anh)
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình và tài liệu giảng dạy các môn 
chuyên ngành bằng tiếng Anh, chú trọng khả năng 
thực  hành của sinh viên. Đội ngũ giảng viên có 
nhiều kinh nghiệm giảng dạy và công tác thực tế ở 
các vị trí kiểm toán viên, kế toán trưởng, quản lý tài 
chính. Sinh viên tốt nghiệp được miễn 4/13 môn khi 
thi chứng chỉ nghề nghiệp ACCA và 5/12 môn thi CPA 
Australia. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên kế toán; Chuyên viên kiểm soát nội 
bộ; Chuyên viên kiểm toán; Chuyên viên thuế; 
Chuyên  viên giao dịch ngân hàng;  Chuyên viên 
quản trị tài chính...

ĐỐI TÁC
          

Vi Anh - Cựu SV Kế Toán HSU - General Accountant  - làm việc tại 
Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Ngành  
Bất động sản
 Mã ngành  7340116
 Văn bằng  Cử nhân Bất động sản
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình học tiếng Anh và tiếng Việt, 
chú trọng kỹ năng thực hành thông qua các 
mô hình khám phá quy hoạch đô thị, mô hình 
thực hành đầu tư, xây dựng network đầu tư 
bất động sản. Đội ngũ giảng  viên, chuyên 
gia giàu kinh nghiệm giảng dạy và thực tế. 
Hợp tác trao đổi với các trường trong khu 
vực: Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương.  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Đại lý môi giới hoạt động kinh doanh bất 
động sản, định giá bất động sản; Tư vấn bất 
động sản, tư vấn chiến lược, ngân hàng đầu 
tư.

ĐỐI TÁC
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Tôi chọn trường Đại học Hoa Sen làm Đối tác trong 
việc hợp tác về đào tạo và việc làm ngành Luật vì 
sự tiên phong và dám đổi mới. Tôi cho rằng tinh 
thần đó của lãnh đạo nhà trường và các giảng viên 
sẽ truyền xuống cho thế hệ sinh viên của họ thông 
qua cách họ đào tạo, và tôi cũng chờ đợi một thế 
hệ sinh viên Luật tiên phong và dám đổi mới như 
thế để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

LS Đậu Thị Quyên
Giám đốc Hãng luật LPVN
Thành viên HĐQT Tổ hợp dịch vụ LP Group
Thành viên sáng lập trung tâm 
Law Coaching Vietnam
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Được vinh hạnh tham gia cùng Đại học Hoa Sen trong 
việc mở Khoa Luật từ những ngày đầu, tôi cảm nhận được 
hơn hết sự nhiệt huyết và tinh thần đổi mới sáng tạo của 
tập thể lãnh đạo và giảng viên Khoa Luật. Điều đó thể 
hiện rõ nét qua sự chăm chút thiết kế và xây dựng toàn bộ 
chương trình đào tạo cũng như từng môn học để đáp ứng 
cả nhu cầu lý luận và thực tiễn trong ngành.

Tôi tin rằng với hầu hết nhiệt huyết và tinh thần luôn được 
duy trì đó, Đại học Hoa Sen nói chung và Khoa Luật nói 
riêng sẽ đạt được mục tiêu của mình là đào tạo nên những 
sinh viên, nguồn nhân lực pháp lý tương lai đầy sáng tạo 
và khác biệt. 

Thạc sĩ Lê Thị Kim Quy
Luật sư thành viên Công ty RHTLaw Vietnam

Ngành  
Luật Kinh tế
 Mã ngành  7380107
 Văn bằng  Cử nhân Luật Kinh tế
 Chuyên ngành  Luật Kinh doanh số
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình chú trọng thực hành, các môn 
chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh, trang bị cho 
sinh viên kiến thức cơ bản về xã hội và con  người, 
lý  thuyết nền tảng và thực tiễn thuộc các lĩnh vực 
pháp luật và luật kinh doanh số để giải  quyết các 
vấn đề chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Kinh Doanh 
trong thời đại công nghệ số 4.0. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên, quản lý bộ phận pháp chế/pháp lý, 
Luật sư, Thẩm phán,…

ĐỐI TÁC
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Faculty is selected from among top academics and I 
would be very glad to share my experience and expertise 
in business law as a practitioner with students. I observed 
that Vietnamese companies and entrepreneurs based 
throughout Vietnam and overseas need legal advice 
especially for drafting any business plans and not only 
when a conflict arises. In this regard, it would be a great 
asset for students to study business law at the Faculty of 
Law of Hoa Sen University.

Ngành  
Luật Quốc tế
 Mã ngành  7380108
 Văn bằng  Cử nhân Luật Quốc tế
 Chuyên ngành  Luật Thương mại quốc tế
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình chú trọng thực hành, các môn chuyên 
ngành giảng dạy bằng tiếng Anh, trang bị cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về xã hội và con người, 
cung cấp kiến thức lý thuyết nền tảng và thực tiễn 
thuộc các lĩnh vực pháp luật và luật Thương Mại Quốc 
Tế để giải quyết các vấn đề chuyên môn. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên/quản lý bộ phận pháp chế (pháp lý) tại 
doanh nghiệp, tổ chức quốc  tế, cơ quan lãnh sự…, 
Luật sư, Thẩm phán,...

ĐỐI TÁC
          

TS. LS Rémi Nguyen
Giám đốc Công ty MRL
Thành viên sáng lập Thư viện Pháp luật tại Myanmar
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APFL & Partners Vietnam Legal LLC is proud to be a partner 
of Hoa Sen University and is also pleased to support the 
Faculty of Law through participating in its Internship 
Program. Our firm will recruit and mentor promising law 
students, giving them practical, real-world legal experience 
and their first taste of life as practicing lawyers.

LS Nicolas Audier
Giám đốc Công ty APFL & Partners Legal LLC
Nguyên Chủ tịch EUROCHAM tại Việt Nam

https://hoasen.edu.vn www.facebook.com/HoaSenUni www.youtube.com/HoaSenUni  | 57



Ngành  
Tâm lý học
 Mã ngành  7310401
 Văn bằng  Cử nhân Tâm lý học
 Chuyên ngành  � Tham vấn trị liệu
	 � Tham vấn hướng nghiệp
 Thời gian đào tạo  4 năm / 120 tín chỉ

Chương trình đào tạo chú trọng thực hành, đảm bảo 
tác phong chuyên nghiệp, 2 kì thực tập với hơn 600 
giờ thực hành. Tài liệu học tập bằng tiếng Anh, 1/3 
các môn học bằng tiếng Anh, thường xuyên tiếp xúc 
chuyên gia quốc tế. Chú trọng thực hành, đảm bảo 
tác phong chuyên nghiệp, 2 kì thực tập hơn 600 giờ 
thực hành, thực tập tại TT Tham vấn Tâm lý ĐH Hoa 
Sen. Các khóa học và yêu cầu nghiên cứu khoa học 
lồng ghép trong chương trình, giúp sinh viên nắm 
vững tinh thần và kỹ năng khoa học.  Triết lý giáo dục 
khai phóng và tinh thần cộng đồng.  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Tham vấn viên, Chuyên viên hướng nghiệp - 
tuyển  dụng, Nghiên cứu viên, … tại Trường học, 
Trung tâm đào tạo - Cơ sở y tế, Đơn vị cung cấp dịch 
vụ tâm lý - Doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc 
tế và phi chính phủ, …

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN THỰC TẬP
                 

ĐƠN VỊ TỪNG HỢP TÁC
                

(Dự kiến kiểm định 
năm 2022)
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Với môi trường học thuật tại Đại học Hoa Sen, giáo trình 100% bằng 
tiếng Anh và được cập nhật liên tục, giảng viên được đào tạo đúng 
chuyên môn và tâm huyết, việc học gắn liền với việc thực hành… mình 
cảm thấy sự đầu tư của mình là rất xứng đáng. Đây là một ngành tạo 
cho chúng ta cơ hội nhìn nhận, khả năng quan sát chính mình tốt hơn và 
giúp cho cuộc sống của mình trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Chị Nguyễn Thuận Ánh
Sinh viên ngành Tâm lý học



Chương trình song bằng
Chương trình đào tạo sau 05 NĂM có 02 BẰNG CỬ NHÂN ĐẠI HỌC, được áp dụng cho 
một số ngành học có sự tương quan về kiến thức và tính chất ứng dụng thực tiễn, nhằm 
trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện cùng cơ hội phát triển các kỹ năng, tư duy 
sáng tạo và đổi mới, để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động 
trong nước và quốc tế.

STT CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG VĂN BẰNG (2 BẰNG RIÊNG BIỆT)

1
Ngôn ngữ Anh
Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2
Ngôn ngữ Anh
Kinh doanh quốc tế

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Cử nhân Kinh doanh quốc tế

3
Ngôn ngữ Anh
Tâm lý học

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Cử nhân Tâm lý học

4
Ngôn ngữ Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

5
Ngôn ngữ Anh
Kế toán (chuyên ngành Kế toán Kiểm toán)

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Cử nhân Kế toán

6
Tâm lý học
Quản trị Nhân lực

Cử nhân Tâm lý học
Cử nhân Quản trị Nhân lực

7
Quản trị Khách sạn
Marketing

Cử nhân Quản trị Khách sạn
Cử nhân Marketing

8
Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống
Thương mại Điện tử

Cử nhân Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống
Cử nhân Thương mại Điện tử

9
Quản trị Nhân lực
Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Quản trị Nhân lực
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

10
Quản trị Khách sạn
Thương mại điện tử

Cử nhân Quản trị Khách sạn
Cử nhân Thương mại điện tử
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CHƯƠNG TRÌNH 

 CÁC NGÀNH THAM GIA ĐÀO TẠO TỪ XA 
 � Quản trị Kinh doanh (Khoa Kinh tế &Quản trị)
 � Công nghệ Thông tin (Khoa Công nghệ thông tin)
 � Ngôn ngữ Anh (Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa quốc tế)
 � Luật Kinh tế (Khoa Luật)

 ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
 � Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), 
 � Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, 
Đại học (cùng ngành, khác ngành).

 THỜI GIAN ĐÀO TẠO – TỔNG TÍN CHỈ   
 � 1,5 năm – 3 năm (1 năm học gồm 3 HK chính)
 � Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 
 � Học online 100% (Bài giảng (clip) + forum thảo luận; Dạy 
trực tuyến; Webinar; Tự học+đọc tài liệu + forum thảo luận)

 � Thi cuối kỳ: tập trung (tại trường hoặc tại các trạm liên kết)

ĐẠI HỌC TỪ XA

BẰNG CẤP GIÁ TRỊ 
KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

THỜI GIAN LINH HOẠT
CHƯƠNG TRÌNH TINH GỌN

GIẢNG VIÊN TẬN TÂM
THƯỜNG XUYÊN TƯƠNG TÁC

HỌC PHÍ CỐ ĐỊNH  
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ĐẠI HỌC SỚM
TỐT NGHIỆP SỚM
ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SỚM
Học sinh lớp 10,11,12 của các trường THPT

 � Mong muốn lấy tín chỉ ĐH khi còn học THPT;
 � Đam mê và yêu thích sự trải nghiệm các môn học mang tính thực tiễn, 
ứng dụng;

 � Trải nghiệm để rèn luyện những kỹ năng, phương pháp Đại học; 
 �  Sẵn sàng chuẩn bị cho hành trang vào Đại học.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Tổ chức đào tạo các lớp học phần 
riêng tại trường THPT

Tổ chức đào tạo các lớp học phần 
riêng tại trường Đại học Hoa Sen

Tổ chức đào tạo trực tuyến

GIÁ TRỊ CÔNG NHẬN
 � Sau khi hoàn tất học phần, học 
sinh sẽ được cấp Giấy chứng 
nhận (Certificate) từ Trường ĐH 
Hoa Sen;

 � Với Giấy chứng nhận này, học 
sinh sẽ được xem xét miễn học 
và công nhận tín chỉ chỉ đối với 
học phần đã tham gia khi trở 
thành sinh viên chính quy của 
Trường ĐH Hoa Sen;

 � Học sinh sẽ được lựa chọn học 
một hoặc theo tổ hợp học phần 
sao cho số học phần được công 
nhận trong chương trình đào 
tạo chính quy (thuộc 1 ngành cụ 
thể) là nhiều nhất.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Mỗi học phần của CT Đại học sớm 
được thiết kế linh hoạt (từ 30-45 
tiết) tương đương 3 tín chỉ.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ - RÚT NGẮN THỜI GIAN - TRẢI NGHIỆM SỐNG ĐỘNG 
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CÁC LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI HỌC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SỚM
 � Cơ hội lấy tín chỉ Đại học khi còn học THPT, rút ngắn thời gian đào tạo Đại học 
(tối đa lên đến 1 năm);

 � Học tập trải nghiệm các học phần của chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế 
với chi phí tiết kiệm;

 � Định hướng nghề nghiệp, phát hiện ra đam mê của bản thân;
 � Vạch ra kế hoạch học tập tương lai từ sớm;
 � Tích lũy kinh nghiệm và phương pháp học Đại học khi còn học THPT;
 � Được trải nghiệm các học phần trực tiếp với các Giảng viên giàu tâm huyết, kinh 
nghiệm tốt nghiệp từ nước ngoài;

 � Được sử dụng tất cả những tiện ích, dịch vụ tương tự sinh viên chính quy tại 
Trường Đại học Hoa Sen như: Thẻ sinh viên, Hộp thư điện tử (Email), Thư viện, 
Hệ thống Thông tin Sinh viên trực tuyến,…;

 � Được tham gia tất cả trải nghiệm đặc biệt dành cho sinh viên Trường Đại học 
Hoa Sen như: Workshop, seminar, triển lãm, talk show,…

HỌC PHÍ
 � Học phí học phần của chương trình Đại học Sớm dự kiến sẽ thu hút hơn học phí 
của học phần chính quy hiện hành;

 � Học sinh đăng ký xét tuyển và đóng học phí giữ chỗ (tương đương học phí học 
kỳ 1 năm đầu tiên thuộc ngành đào tạo chính quy tại trường Đại học Hoa Sen) sẽ 
được các lợi ích:

 � Đăng ký và học miễn phí tối đa 9 tín chỉ trong chương trình Đại học sớm của 
trường Đại học Hoa Sen;

 � Học phí giữ chỗ nhập học được đóng bằng học phí học kỳ 1 năm hiện hành.

CÁC HÌNH THỨC MÔN HỌC TRIỂN KHAI

CÁC MÔN HỌC Ở THPT (90 TIẾT)
 � Thời lượng và mục tiêu - chuẩn 
đầu ra tương đồng;

 � Triển khai chính khóa (offline);
 � Giảng viên K12/ Đại học dạy;
 � THPT + Đại học công nhận 
kết quả.

CÁC MÔN HỌC TÍCH HỢP 
 (30 - 35 TIẾT)

 � Thời lượng và mục tiêu - chuẩn 
đầu ra tiệm cận với Đại học;

 � Triển khai ngoài giờ  (online/ 
offline);

 � Giảng viên Đại học dạy.

CÁC MÔN HỌC MỚI (45 TIẾT)
 � Các môn học “đặc sắc”/ thế 
mạnh của HSU;

 � Triển khai ngoài giờ  (online/ 
offline);

 � Giảng viên Đại học dạy.
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VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
Nhằm hướng đến việc xây dựng một đơn vị giáo dục bậc cao học uy tín và chất lượng cao, khẳng định vị 
thế dẫn đầu xu hướng lãnh đạo trong thời đại số, Viện Đào tạo Sau đại học tiên phong trong thiết kế môi 
trường học tập sáng tạo và đẳng cấp, kiến tạo nguồn nhân lực tiên phong chuẩn quốc tế. 

Từ năm 2016, các chương trình đào tạo Thạc sĩ đã xây dựng được nền tảng và đang triển khai mở rộng 
thêm nhiều chuyên ngành đào tạo mới, với mong muốn mang đến cho người học những trải nghiệm và lợi 
ích tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và quy mô đào tạo. 

Viện hoạt động với sứ mạng đào tạo học viên sau đại học, nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu học thuật 
và ứng dụng, khơi nguồn sáng tạo cho việc phát triển tri thức, truyền cảm hứng lãnh đạo một cách liêm 
chính và trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm. Tham gia giảng dạy chương trình là đội ngũ 
giảng viên có đủ các phẩm chất Tâm - Tầm – Tín. Họ là những người có trình độ chuyên môn cao và kinh 
nghiệm thực tiễn dày dặn. 

 Thông tin liên hệ 

Viện Đào tạo Sau Đại học
Trường Đại học Hoa Sen

8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1

 (028) 7309 1991 (Ex 11522)
 0909594757 (Hotline)
 0376571204 (Hotline)

 caohoc@hoasen.edu.vn
 https://saudaihoc.hoasen.edu.vn 
 caohochoasen
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Thạc sĩ  

Quản trị Kinh doanh
 Mã ngành  8340101
 Văn bằng   Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
 Hướng ngành   � Quản trị Kinh doanh

� Quản trị Logistics
� Quản lý Kinh tế Công
� Quản trị Marketing

 Thời gian đào tạo  18 tháng / 60 tín chỉ
 Học phí / khóa  125.000.000 VNĐ

Chương trình xây dựng theo hướng thực hành, với 
các môn học hiện đại thích ứng với xu thế công 
nghệ số và nền kinh tế số; tổ chức nhiều workshop, 
talkshow chuyên ngành cùng nhiều hoạt động 
gắn kết học viên với mạng lưới Cựu sinh viên, doanh 
nhân thành công. Đội ngũ giảng viên giảng dạy giỏi 
chuyên môn và kiến thức thực tiễn chuyên sâu. 

Học viên có cơ hội nhận học bổng và ưu đãi học phí 
hấp dẫn khi đăng ký nhập học. 

Cơ hội nghề nghiệp: chuyên gia quản lý, nghiên cứu 
viên; giảng viên tại các trường Đại học; chuyên gia 
tư vấn, tự khởi nghiệp. 

Thạc sĩ  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 Mã ngành  8340103 (dự kiến)
 Văn bằng   Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
 Hướng ngành   Thạc sĩ Quản trị 
 dịch vụ du lịch và lữ hành (MA)
 Thời gian đào tạo  18 tháng / 60 tín chỉ
 Học phí / khóa  125.000.000 VNĐ

Chương trình sẽ phát triển nguồn lực quốc gia có 
chất lượng và chuyên môn cao nhằm thu hút các sự 
kiện mang tầm quốc tế và nâng cao hình ảnh du lịch 
Việt Nam, đồng thời phát triển hợp tác kết nối bền 
vững trong lĩnh vực du lịch trong nước và khu vực 
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Học 
viên được trải nghiệm chương trình đào tạo đẳng cấp 
cùng các hoạt động chuyên môn giàu tính thực tiễn, 
mang tính nâng cao tại các doanh nghiệp dịch vụ lữ 
hành trong nước và quốc tế.

Thạc sĩ  

Ngôn ngữ Anh
 Mã ngành  8220201
 Văn bằng   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MA)
 Hướng ngành   � Giảng dạy

� Dịch thuật
 Thời gian đào tạo  24 tháng / 60 tín chỉ
 Học phí / khóa  125.000.000 VNĐ

Trường ĐH Hoa Sen là đơn vị tiên phong tại TP.HCM 
đào tạo chuyên ngành Dịch thuật ở bậc sau đại 
học. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp 
năng lực nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực 
ngôn ngữ học ứng dụng, trên cơ sở kết hợp kiến 
thức lý thuyết nền tảng với những tranh luận đương 
đại về tiến trình vận động của ngôn ngữ, văn hóa 
trong thời kỳ khoa học công nghệ, toàn cầu hóa.

Đội ngũ giảng viên tâm huyết và nắm bắt rõ nhu 
cầu thực tiễn. Học viên có cơ hội tham gia hội thảo 
chuyên ngành, các lớp học thực thụ, các sự kiện 
có sự trợ giúp của biên phiên dịch; tiếp cận các 
phần mềm, công cụ hiện đại: SDL Trados Studio, 
Wordfast, Smartcat, 3D Second Life... cùng nhiều 
cơ hội nhận học bổng và ưu đãi học phí hấp dẫn khi 
đăng ký nhập học.
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Viện được thành lập nhằm đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên trong và ngoài trường 
về việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quản lý, ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên viên cap cấp, quản lý 
cấp trung và CEO.

Với phương châm: “Hướng đến sự thành công của doanh nghiệp”, Viện Lãnh đạo và 
quản lý không ngừng xây dựng và triển khai những khóa học bám sát yêu cầu 
của xu thế quốc tế hóa cũng như yêu cầu đặt ra của các doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cơ sở 1
8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM    (028) 73091991. Ext: 17422, 17426
Cơ sở 2 
7/1 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM    (028) 73091991. Ext: 17422, 17426.
Hotline: 0906.800.096

 www.hsu.vn      hsa@hoasen.edu.vn      iiehsu

VIỆN LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
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STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIẾT
SỐ 

THÁNG 
ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG

ĐƠN VỊ

CẤP 
BẰNG

GIÁ TRỊ

BẰNG CẤP

HỌC PHÍ/ 
KHÓA

KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỀ Y KHOA

1 Thư ký y khoa 546 12 Chứng nhận HSU Trong nước 28 triệu

KHÓA HỌC VỀ NGOẠI NGỮ

2 TESOL 36 1 Chứng chỉ
MADISON  
Hoa Kỳ

Vĩnh viễn

(giá trị giảng dạy 
toàn cầu)

10.5 triệu

3 IELTS Foundation 100 3 Chứng chỉ
Hội đồng 
Anh

 2 năm 

(giá trị toàn cầu)
8.9 triệu

4 IELTS B1 100 3 Chứng chỉ
Hội đồng 
Anh

 2 năm

 (giá trị toàn cầu)
9.3 triệu

5 IELTS B2 100 3 Chứng chỉ
Hội đồng 
Anh

 2 năm 

(giá trị toàn cầu)
9.8 triệu

6
Phương pháp 
giảng dạy Tiếng Anh 
cho Thiếu Nhi

32 1 Chứng nhận HSU Trong nước 6 triệu

7 Business Writing 24 1 Chứng nhận HSU Trong nước 4 triệu

8 Luyện thi APTIS 24 1 Chứng chỉ
Hội đồng 
Anh

 2 năm

(giá trị toàn cầu)
3.5 triệu

9 Luyện thi TOEIC 550 24 1 Chứng chỉ IIG
 2 năm

(giá trị toàn cầu)
3.5 triệu

10 English for Nursing 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5 triệu

11 English for Legal 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5 triệu

12
English for 
Hospitality

30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5 triệu
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STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIẾT
SỐ 

THÁNG 
ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG

ĐƠN VỊ

CẤP 
BẰNG

GIÁ TRỊ

BẰNG CẤP

HỌC PHÍ/ 
KHÓA

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

13 Đầu tư chứng khoán 18 1 Chứng nhận HSU Trong nước 1.5 triệu

14
Chuyên viên 
đàm phán & mua 
hàng

30 1

Chứng nhận HSU 

2 năm 9.9 triệuChứng chỉ 
Quốc Tế

Hà Lan & 
Thuỵ Sĩ

15
Chuyên viên 
chuỗi cung ứng 
chuyên nghiệp

72 2

Chứng nhận HSU 

2 năm 27 triệuChứng chỉ 
Quốc Tế

Hà Lan & 
Thuỵ Sĩ

16
Thiết kế giải pháp 
Logistics

102 3

Chứng nhận HSU 

2 năm 39.6 triệuChứng chỉ 
Quốc Tế

Hà Lan & 
Thuỵ Sĩ

17
Chuyên viên 
Logistics Hàng không

72 2

Chứng nhận HSU

2 năm 27 triệuChứng chỉ 
Quốc Tế

Hà Lan & 
Thuỵ Sĩ

18
Giám đốc chuỗi 
cung ứng

279 8

Chứng nhận HSU

2 năm 135 triệuChứng chỉ 
Quốc Tế

Hà Lan & 
Thuỵ Sĩ

KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ - VĂN PHÒNG

19
Thư ký điều hành 
chuyên nghiệp

192 5 Chứng nhận HSU Trong nước 9 triệu

20 Quản trị nhân sự 102 3 Chứng nhận HSU Trong nước 9 triệu

KHÓA HỌC VỀ THIẾT KẾ - NGHỆ THUẬT - ĐỒ HỌA

21 Thiết kế đồ họa 2D 207 6 Chứng nhận HSU Trong nước 9 triệu

22
Nghệ thuật nhiếp ảnh 
quảng cáo sản phẩm 
đỉnh cao

24 1 Chứng nhận HSU Trong nước 4 triệu
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STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIẾT
SỐ 

THÁNG 
ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG

ĐƠN VỊ

CẤP 
BẰNG

GIÁ TRỊ

BẰNG CẤP

HỌC PHÍ/ 
KHÓA

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC

23
Excel Powerpoint 
Specialist

41 1 Chứng nhận HSU Trong nước 2.3 triệu

24
MS Word

Chuẩn Quốc Tế MOS
21 1 Chứng chỉ Microsolf

Vĩnh viễn

(giá trị toàn cầu)
1.8 triệu

25
Excel dành cho 
chuyên viên 
văn phòng

24 1 Chứng nhận HSU Trong nước 2.5 triệu

26

Nghệ thuật Thiết 
kế slides và nghệ 
thuật trình bày trước 
công chúng

18 1/2 Chứng nhận HSU Trong nước 2.5 triệu

27
Luyện thi Tin học văn 
phòng quốc tế (MOS)

15 1/2 Chứng chỉ Microsolf
Vĩnh viễn 

(giá trị toàn cầu)
1.5 triệu

28

Power BI - Công cụ 
Dashboard phân tích 
dữ liệu doanh nghiệp 
hiệu quả

24 1 Chứng nhận HSU Trong nước 3.6 triệu

29
Dashboard - Excel - 
Công cụ phân tích dữ 
liệu hiệu quả

28 1 Chứng nhận HSU Trong nước 4.2 triệu

30
Kỹ thuật tạo biểu đồ 
Động và Tương Tác 
trong Excel

16 1/2 Chứng nhận HSU Trong nước 3 triệu

31
VBA Excel - Nâng cao 
hiệu quả và làm việc 
với Excel

28 1 Chứng nhận HSU Trong nước 4.2 triệu

32

Khóa học tạo các 
hiệu ứng Slide chuyên 
nghiệp bằng MS 
PowerPoint

16 1/2 Chứng nhận HSU Trong nước 3 triệu
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STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIẾT
SỐ 

THÁNG 
ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG

ĐƠN VỊ

CẤP 
BẰNG

GIÁ TRỊ

BẰNG CẤP

HỌC PHÍ/ 
KHÓA

33
Microsoft OneNote - 
Công Cụ Ghi Chép & 
Quản Lý Thông Tin

8 1/2 Chứng nhận HSU Trong nước 1.8 triệu

34
Camtasia Studio - 
Công cụ xây dựng 
khóa học Online

16 1/2 Chứng nhận HSU Trong nước 3 triệu

35
Xây dựng bài giảng 
E-Learning bằng 
công cụ Articulate

24 1 Chứng nhận HSU Trong nước 3.6 triệu

KHÓA HỌC DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG, CẤP CAO

36 Mini MBA 64 2 Chứng nhận HSU Trong nước 50 triệu

37 Mini CEO 117 3 Chứng nhận HSU Trong nước 24 triệu

38
Giám Đốc Nhân Sự - 
CHRO

120 3 Chứng nhận HSU Trong nước 18.8 triệu

KHÓA HỌC VỀ TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO - SỰ KIỆN

39
Social Media 
Marketing

90 3
Chứng 
Nhận

HSU Trong nước 8.9 triệu

KHÓA HỌC, CHƯƠNG TRÌNH BLENDED LEARNINGS

40
Các khóa học online 
Hoa Sen Academy

24 1 Chứng nhận HSU Trong nước 2.5 triệu

KHÓA HỌC VỀ DU LỊCH - LỮ HÀNH

41
Hướng dẫn viên 
du lịch

60 15 Chứng nhận HSU Trong nước 3.5 triệu

42
Ôn tập và cấp 
chứng chỉ HDV du lịch

12 3 Chứng chỉ
Tổng cục 
Du lịch

5 năm 2.7 triệu
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STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIẾT
SỐ 

THÁNG 
ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG

ĐƠN VỊ

CẤP 
BẰNG

GIÁ TRỊ

BẰNG CẤP

HỌC PHÍ/ 
KHÓA

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

43
Luật thương mại 
quốc tế

34 1 Chứng nhận HSU Trong nước 6.3 triệu

44 Digital marketing 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5.6 triệu

45 Quản trị học 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5.6 triệu

46 Quản trị logistics 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5.6 triệu

47 Quản trị tài chính 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5.6 triệu

48 Quản trị thương hiệu 34 1 Chứng nhận HSU Trong nước 6.3 triệu

49
Quản trị xuất 
nhập khẩu

30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5.6 triệu

50 Thanh toán quốc tế 34 1 Chứng nhận HSU Trong nước 6.3 triệu

51 Thương mại điện tử 34 1 Chứng nhận HSU Trong nước 6.3 triệu

52 Ứng dụng Blockchain 30 1 Chứng nhận HSU Trong nước 5.6 triệu

53
Văn hoá doanh 
nghiệp

16 1/2 Chứng nhận HSU Trong nước 5.2 triệu

KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THEO YÊU CẦU
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Trụ sở chính
8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1,  TP.HCM
Cơ sở Cao Thắng
93 Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM
Cơ sở Thành Thái
7/1 Thành Thái, Q.10. TP.HCM

Cơ sở Quang Trung 1
Đường số 5, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Cơ sở Quang Trung 2
Đường số 3, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

(+84) 28 7300 7272 
 Hotline 0908 275 276
 0888 275 276
 0797 275 276
tuyensinh@hoasen.edu.vn

https://tuyensinh.hoasen.edu.vn
www.youtube.com/HoaSenUni
www.facebook.com/HoaSenUni


