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Ngành
Mã 

ngành
Tổ hợp xét tuyển  

(dự kiến)
Tham khảo 

học phí 2017 
(1 học kỳ/VNĐ)

Tham khảo 
điểm chuẩn 2017 

(thi THPT QG)
Thiết kế Công nghiệp * 7210402

H03, H04, H05,H06
16.000.000 15.5

Thiết kế Đồ họa * 7210403 16.000.000 16.5
Thiết kế Thời trang * 7210404 16.000.000 16.5
Thanh nhạc * 7210205

N00
11.500.000

Piano * 7210208 11.500.000
Quản trị Kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin (ISM) 7340101

A00, A01, C04, D01
13.000.000 
15.000.000 19

Tài chính Ngân hàng 7340201 13.000.000 17
Kinh doanh Thương mại 7340121

A00, A01, D01, D10
13.000.000 17

Kế toán 7340301 13.000.000 17
Luật Kinh tế 7380107 A00, A01, C00, D01 13.500.000 18
Công nghệ Sinh học 7420201 A00, B00, A02, D08 13.000.000 15.5
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 7510406 A00, B00, D07, D08 13.000.000 15.5
Kỹ thuật Nhiệt 7520115 A00, A01, D07 11.500.000 15.5
Kỹ thuật Phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D10 18.000.000 16.5
Thiết kế Nội thất * 7580108 H03, H04, H05,H06 16.000.000 15.5

Kiến trúc * 7580101 V00, V01, H02 16.000.000 15.5

Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01 12.500.000 15.5

Điều dưỡng 7720301 B00, C08, D07, D08

Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7720601 A00, B00, D07, D08

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành  
Quản trị Khách sạn 
Chương trình Anh văn tăng cường 
Chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt

7810103 
7810201 A00, A01, D01, D03

15.000.000 
14.000.000 
16.000.000 
18.000.000

18

18.5

Ngôn ngữ Anh * 7220201 D01, D10, D08 13.000.000 19
Quan hệ Công chúng 7320108 A00, A01, D01, C00 13.500.000 19
Văn học (ứng dụng) 7229030 C00, D01,D14, D66 11.500.000 15.5
Đông phương học 7310608 A01, C00, D01 11.500.000
Tâm lý học 7310401 B00, B03, C00, D01

• Ngành Kỹ thuật Phần mềm đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University - Đại học xếp hạng số 1 của Mỹ về khoa học máy tính.
• Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University.
• Các ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt, hợp tác với ĐH Perpignan (Pháp), 

và chương trình Tiếng Anh tăng cường (SV đăng ký chương trình học phù hợp vào đầu năm nhất).
• Ngành Thiết kế Đồ họa có chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác (TVC, hoạt hình, film, game...).

Thông tin tuyển sinh năm 2018

H02 (Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật), H03 (Toán,  Khoa học tự nhiên,  Vẽ), H04 (Toán, Anh,  Vẽ), H05 (Văn, Khoa học xã hội, Vẽ), H06 (Văn, Anh,  Vẽ), 
V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật), V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, 
Sinh, Văn), C00 (Văn, Sử, Địa), C04 (Toán, Văn, Địa), C08 (Văn, Hóa, Sinh), D01 (Toán, Văn, Anh), D03 (Toán, Văn, Pháp), D10 (Toán, Địa, 
Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D08 (Toán, Sinh, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D66 (Văn, GDCD, Anh), N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2)

Đối với các ngành (*), mức điểm chuẩn trúng tuyển trên đã được quy về thang điểm 30 sau khi nhân hệ số 2 môn thi chính.  
Cụ thể cách tính như sau: Điểm chuẩn = (môn 1 + môn 2 + môn năng khiếu * 2) * 3/4

Năm 2018, Trường ĐH Văn Lang tuyển 4.000 sinh viên cho 26 ngành đào tạo. 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018: thí sinh làm hồ sơ tại trường THPT từ ngày 01 – 20/4/2018.
2. Xét tuyển kết quả học bạ THPT: thí sinh nộp hồ sơ về Trường ĐH Văn Lang từ ngày 02/5/2018.
3. Thi tuyển môn năng khiếu kết hợp xét tuyển: áp dụng với 7 ngành có môn năng khiếu.

Thời gian nộp hồ sơ thi các môn Vẽ tại Trường ĐH Văn Lang: 02/4 – 30/6/2018.
Ngoài ra, Văn Lang nhận xét điểm Vẽ thi tại 7 trường ĐH: Kiến trúc Tp.HCM, Mỹ thuật Tp.HCM, Tôn Đức Thắng, 
Bách khoa Tp.HCM, Nghệ thuật – ĐH Huế, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp.
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HỌC BỔNG
• Học bổng Văn Lang: dành cho tất cả 

SV đang theo học tại Trường có kết 
quả học tập tốt, với 5 mức: 100%, 50%, 
25%, 15%, 10% học phí của học kỳ đạt 
học bổng. Năm 2016 - 2017, Trường 
trao  hơn 3 tỷ cho học bổng Văn Lang.

• Học bổng DXC: dành cho SV ngành 
Kỹ thuật Phần mềm, 10 suất/năm, 
500.000 - 1.000.000 đồng/suất.

• Học bổng Huỳnh Tấn Phát: dành 
cho SV ngành Kiến trúc, 8 – 15 triệu 
đồng/năm.

• Học bổng cựu SV các ngành Du lịch, 
Môi trường, Quản trị Kinh doanh, 
Thương mại, Tài chính - Kế toán...

HỖ TRỢ HỌC PHÍ
• Miễn giảm học phí đối với tất cả 

đối tượng chính sách theo quy định 
của Nhà nước.

• SV được vay tín dụng học tập theo quy 
định của Nhà nước, 15.000.000 đ/SV/năm.

• Chính sách đặc biệt của Văn Lang:

- Giảm học phí cho anh/chị em ruột 
học cùng trường: 8-12% học phí.

- Giảm học phí cho SV có cha/mẹ 
đang làm việc tại trường: 50% học phí.

- Gia hạn đóng học phí cho sinh viên 
gặp khó khăn kinh tế, có hoàn cảnh 
đặc biệt, trên tinh thần đảm bảo quá 
trình học tập của sinh viên.

KÝ TÚC XÁ 

(160/63 A-B Phan Huy Ích, P.12, 
Q.Gò Vấp, Tp. HCM)

• Đảm bảo chỗ ở cho khoảng 600 SV.

• Chi phí ở KTX từ 200.000 – 250.000 
đồng/SV/ tháng.

• KTX được phủ sóng wifi, có hệ 
thống quét thẻ an ninh, các phòng 
tự học, căn tin giá ưu đãi cho SV, và 
nhiều dịch vụ hỗ trợ SV đảm bảo 
sinh hoạt khi xa nhà.

• SV năm nhất được ưu tiên khi đăng 
ký ở KTX, được Trường tư vấn, bố trí 
đưa đón tham quan KTX trước khi ở. 
Thủ tục đăng ký chỗ ở nhanh gọn, 
thân thiện.

• Hằng năm, trước khi tân SV năm nhất 
nhập học, Trường ĐH Văn Lang tổ chức 
khảo sát, tìm kiếm khoảng 1.000 
địa chỉ nhà trọ tại các khu vực lân cận 
trường. SV các khóa trước sẽ trực tiếp 
tư vấn, đưa đón tân SV lựa chọn 
chỗ ở khi đến Tp. HCM nhập học.

HỌC PHÍ,
 HỌC BỔNG,

HỖ TRỢ SINH VIÊN

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ:
Học phí được công bố một lần từ đầu khóa và không tăng trong toàn khóa học.

Ngoài học phí, sinh viên không phải đóng thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

Văn Lang là trường đại học đầu tiên xây dựng chính sách học phí minh bạch, ổn định; 
và kiên định giữ vững chính sách này từ năm 2001 đến nay.

Điều em ấn tượng là học phí không thay đổi trong suốt khóa học. Gia đình em có 
thể chủ động, kiểm soát học phí mỗi năm.
Phí dịch vụ của trường rất ưu đãi, từ cơm trưa (14.000 đồng/phần), đến phí 
giữ xe. Giá phải chăng nhưng mà chất lượng thì SV không chê vào đâu được.
So số tiền học trong 4 năm và những học hỏi, trải nghiệm, thành quả mà môi 
trường Văn Lang đã giúp em đạt được, thì đáng giá gấp bội lần…

( Trương Nữ Phương Anh – Cựu SV ngành  Tài chính Ngân hàng)
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CÁC NGÀNH NĂNG KHIẾU 

NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

• SV học tổ chức không gian, hình khối; vật liệu nội thất; cấu tạo kiến trúc; vật lý kiến trúc (nhiệt độ, ánh sáng, 
âm thanh…); lịch sử văn hóa, văn minh nhân loại và xu thương thiết kế thế giới.

• SV thành thạo kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (Autocad, 3D Max, Sketchup, Photoshop…) và kỹ thuật 
thực hành tạo hình tại xưởng chế tác với hệ thống máy CNC, laser.

NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP 
(TẠO DÁNG SẢN PHẨM)

• Sinh viên học về mỹ thuật cơ bản: tỷ lệ hình khối, nhân trắc học, chất liệu truyền thống và hiện đại, kiến thức 
khí động học, kỹ thuật cơ khí, vật liệu mới, xu hướng công nghệ mới…

• Sinh viên thực hiện sản phẩm tại xưởng thiết kế tạo dáng với thiết bị chuyên dụng: hệ thống sơn bán công nghiệp, 
đất sét chuyên dụng, lò hiện đại, máy khắc laser, máy cắt CNC.

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

• Từ đầu năm nhất, sinh viên được chọn học chương trình Thiết kế Đồ họa truyền thống hoặc chuyên ngành Đồ họa 
truyền thông tương tác (thiết kế web, game, TVC quảng cáo, quay - dựng phim…).

• Chọn chương trình Đồ họa truyền thống, SV thực hiện nhiều đồ án: Tranh khắc màu, Thiết kế sách - báo - tạp chí, 
Thiết kế logo, bao bì, Nghệ thuật chữ, Poster quảng cáo, Thiết kế lịch, Nhiếp ảnh, Thiết kế giao diện web.

• Chọn chuyên ngành Đồ họa truyền thông tương tác, sinh viên thực hiện các đồ án: Đồ họa thị giác, Ứng dụng 
kỹ thuật số, Thiết kế giao diện web, Hoạt hình, Kỹ xảo, Kịch bản, Thiết kế phẳng, Thiết kế game… 

NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

• Văn Lang là một trong số ít trường đào tạo bậc đại học hệ chính quy ngành Thiết kế Thời trang; chuyên sâu về 
thiết kế cho lĩnh vực trang phục ứng dụng.

• Chương trình đặc trưng: 11 A.M Fashion Show (1 lần/ 1 học kỳ). Nơi sinh viên tự nghiên cứu, thể hiện kỹ thuật 
tạo rập và tổ chức trình diễn, giới thiệu sản phẩm trên sàn catwalk chuyên nghiệp.

• Định hướng thực hành: sinh viên chuyển đổi thiết kế từ ý tưởng thành sản phẩm hoàn thiện trong xưởng thực hành 
có máy may chuyên dụng, hệ thống ủi hấp, rập trên mannequin 2D, 3D, máy khắc laser…

4 ngành thiết kế mang một màu sắc chung, đặc trưng của Khoa Mỹ thuật Công nghiệp:
• Lễ hội truyền thống Hòa Sắc (11 năm) kết nối các thế hệ sinh viên Mỹ thuật Văn Lang
• SV được đi điền dã, những chuyên đề nghiên cứu và tìm về vốn cổ dân tộc, ứng dụng vào thiết kế hiện đại.
• Sinh viên phát triển ý tưởng thành sản phẩm thực và triển lãm nhiều đợt trong năm. Doanh nghiệp tham dự Triển lãm 

đồ án sinh viên để tiếp cận các thiết kế tiềm năng.
• Sinh viên thường xuyên đạt được nhiều giải thưởng thiết kế uy tín trong và ngoài nước.
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NGÀNH KIẾN TRÚC

• Văn Lang là một trong số ít trường đào tạo và cấp bằng Kiến trúc 
sư (học 5 năm), chuyên sâu về kiến trúc công trình.

• Phương pháp đào tạo đặc trưng: truyền nghề, giảng viên và 
sinh viên thế hệ trước dìu dắt thế hệ sau. Sinh viên ứng 
dụng lý thuyết, tìm ý tưởng, biện luận để thực hiện đồ án 
dưới dạng bản vẽ phác thảo, mô hình. Giảng viên sửa bài, 
phân tích, giúp sinh viên hoàn thiện thiết kế.

• Sinh viên Kiến trúc Văn Lang thường xuyên đạt giải thưởng lớn 
trong các cuộc thi thiết kế kiến trúc của sinh viên toàn quốc 
(Loa Thành, Festival sinh viên Kiến trúc, Eureka…) và quốc tế 
(Archiprix SEA…).

NGÀNH PIANO - NGÀNH THANH NHẠC

• Chương trình đào tạo ngành Piano và ngành Thanh nhạc tại 
Văn Lang theo hướng ứng dụng, thực nghiệm. Sinh viên được 
đào tạo kỹ năng cơ bản, kiến thức cơ bản về âm nhạc: Hòa âm, 
Phân tích tác phẩm, Ký xướng âm, Lịch sử âm nhạc, Phức điệu …

• Sinh viên có cơ hội thực tập nghề nghiệp, biểu diễn thực tế ngay 
trong quá trình học thông qua trung tâm hỗ trợ và tổ chức 
biểu diễn của Khoa và Viện Nghiên cứu & Đào tạo Văn hóa – 
Nghệ thuật, Trường ĐH Văn Lang.

• Các chuyên ngành Piano gồm: Hàn lâm, Thính phòng, Đương 
đại, Pop, Rock, Jazz.

• Các chuyên ngành Thanh nhạc gồm: Nhạc kịch, Thính phòng, 
Đương đại, Pop, Rock, Jazz.

Tin vào những tranh luận nảy lửa 
để thống nhất tên chủ đề cho lễ hội 
truyền thống của Khoa. Khi bạn đã 
yêu, mọi thứ phải thực sự hoàn hảo!

Tin vào sự tận tâm của môt người 
Thầy kiên nhẫn chờ đợi sinh viên 
lên duyệt bài khi đồng hồ đến lúc 
dành cho gia đình, chỉ vì ngày hôm 
sau, tụi nhỏ đã phải chấm đồ án.

Tin vào sự chăm lo cho sinh viên của 
những cô chú phục vụ học đường.

Tin vào lời nhắn gửi của người 
huynh trưởng: “Văn Lang là nhà, 
nhà là nơi để về, phải nhớ mà về”.

Tin vào hình ảnh Thầy trưởng khoa 
ngồi đất ăn cơm hộp cùng sinh viên, 
bình dị, thân thương. 

Tin vào một Lễ Tốt nghiệp vô vàn sự 
trân trọng, cái cảm giác mà các bạn 
sẽ phải luôn ao ước một lần trở lại.

Tin vào một ngôi trường có truyền 
thống trên 20 năm, bao thế hệ sinh 
viên đã ra trường, và đi đến đâu, 
làm quen với những người lạ, bất 
giác hỏi anh chị học trường nào, câu 
trả lời “Văn Lang” gần như xoá 
tan mọi khoảng cách. Văn Lang 
là nhà, người thân thì phải nhận 
nhau. Hơn 20 năm đã tạo nên 
một cộng đồng văn minh như thế.

(Trần Quốc Tuấn,cựu sinh viên khóa 17 
ngành Thiết kế Đồ họa)

Chọn Văn Lang,  
mình tin vào điều gì đây ?
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NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

• Sinh viên đầu khóa được tư vấn chọn một trong 3 chương trình học: 

+ Chương trình truyền thống.

+ Chương trình tiếng Anh tăng cường: bổ sung 11 chuyên đề tiếng Anh và làm khóa luận tốt nghiệp bằng 
tiếng Anh.

+ Chương trình Hai văn bằng Pháp - Việt: Trường ĐH Văn Lang hợp tác với ĐH Perpignan (Pháp), với 1 học kỳ 
cuối tại Pháp. Khi tốt nghiệp, sinh viên có Bằng cử nhân của Việt Nam và bằng Master 1 của Pháp, có giá trị quốc tế.

• Sinh viên được thực tập, kiến tập thường xuyên từ năm nhất đến năm tư qua các tour du lịch thực tế và làm việc 
tại các khách sạn, nhà hàng lớn.

• “Tuần lễ mô phỏng doanh nghiệp du lịch” dành cho sinh viên năm cuối giúp củng cố kiến thức trước kỳ thi tốt 
nghiệp, hoàn thiện kỹ năng làm việc tập thể và quản lý điều hành...

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

• 3 chuyên ngành đào tạo: Marketing, Thương mại quốc tế; Quản trị Logistics/ Chuỗi cung ứng. Vào học kỳ 3, 
sinh viên được tư vấn chọn chuyên ngành từ cựu sinh viên và các chuyên gia.

+ Marketing: nghiên cứu thị trường, quảng cáo, khuyến mãi, tổ chức sự kiện, phát triển thương hiệu, quản lý 
quan hệ khách hàng, phát triển thị trường…

+ Thương mại Quốc tế: xuất nhập khẩu, ngoại thương, hải quan, thanh toán quốc tế, ngân hàng, kinh doanh 
quốc tế, bảo hiểm hàng hải, vận tải đường biển và hàng không…

+ Logictics: quản lý đơn đặt hàng; dàn xếp vận tải; sắp xếp kho bãi, kiểm soát luồng vào và luồng ra, tồn kho, 
giao nhận hàng hóa; kiểm tra các công đoạn sản xuất và kiểm tra chất lượng…

• Chuẩn đầu ra: TOEIC từ 500 - 600 điểm
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4-5 năm trước, chúng tôi cũng 
như các em, đón mùa thu giảng 
đường đầu tiên ở Văn Lang. 
Hành trình của chúng tôi ở ngôi 
trường mến yêu này tạm dừng 
ở trạm Tốt nghiệp 2015, nhưng 
hành trình của Văn Lang sẽ tiếp 
tục được các em nối dài. 

Ngày hôm nay, khi ai đó 
hỏi em học trường gì, có lẽ em 
vẫn còn e dè khi nói “Văn 
Lang”. Rồi ngày nào đó, em sẽ 
dõng dạc nói lên hai tiếng đó.

Ngày hôm nay, em bước vào 
Trường với biết bao lo lắng về chất 
lượng đào tạo, kỷ luật học đường, 
môi trường học tập và việc làm 
tương lai. Rồi ngày nào đó, em 
sẽ bước ra khỏi Văn Lang, nhìn 
lại và tự nhủ, nếu được chọn lại, 
em vẫn sẽ chọn ngôi trường này.

Ngày hôm nay, nơi đây 
vẫn còn nhiều lạ lẫm. Rồi ngày 
nào đó, em sẽ thấy mỗi góc nhỏ 
đều thân thương: cây me mùa 
lá rụng, hành lang chiều vắng 
lặng, lời bông đùa của bạn 
bè, cô lao công, bác bảo vệ…

Ngày hôm nay, em thấy Thầy 
Cô vẫn là người lạ, khó tính. Rồi 
ngày nào đó, em sẽ thấy họ như 
người thân trong gia đình.

Đến ngày đó, tình yêu Văn 
Lang đủ lớn, em sẽ thấy sợ ngày 
tốt nghiệp, như chúng tôi.

Với nhiều người, sinh viên 
là thời gian tuổi trẻ đẹp nhất. 
Nhưng các em sẽ phải đối mặt với 
những khó khăn, thử thách, sẽ có 
hối tiếc, có điều không vẹn tròn. 
Vì vậy, đừng vội tìm câu trả lời 
cho một quãng đời mình chưa biết 
hết mà hãy cứ sống, đam mê, cứ 
vững tin. Văn Lang sẽ cùng em đi 
qua quãng đời ấy…”

(Nguyễn Minh Thuận, cựu SV 
khóa 17 ngành Kế toán).

Gửi em,
mùa thu đại học

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

• Định hướng đào tạo đa dạng: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản 
trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản lý dịch vụ bán lẻ…

• Sinh viên có thể chọn học Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin 
(ISM) được đào tạo theo chương trình của ĐH Carnegie Mellon (Mỹ). 
Chương trình tích hợp kinh doanh và quản lý Công nghệ thông tin, phát 
triển ngoại ngữ, để sinh viên thích ứng trong môi trường làm việc toàn cầu.

NGÀNH KẾ TOÁN

• Ngành Kế toán đào tạo trong 4 năm, bao gồm những lĩnh vực như: 
Kế toán tài chính; Kế toán quản trị; Kiểm toán; Kế toán thuế. SV bước 
vào giai đoạn chuyên ngành Kế toán từ năm 3.

• Sinh viên được tiếp xúc với hồ sơ, chứng từ giao dịch kinh doanh 
thực tế từ các doanh nghiệp và được các Kế toán trưởng trực tiếp 
hướng dẫn thông qua chương trình “Mô phỏng hoạt động kế toán 
doanh nghiệp” đã triển khai hơn 13 năm qua. Nhờ đó, sinh viên 
tích lũy được kinh nghiệm tương đương với 6 tháng làm việc thực tế, 
đảm bảo sinh viên ra trường làm việc được ngay.

• Đặc biệt, ngành Kế toán tại Văn Lang đã đưa các môn học của ACCA 
(Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) vào chương trình đào tạo 
chính khóa. Sinh viên  có cơ hội nhận được Diploma về kế toán 
quốc tế có giá trị toàn cầu, mở rộng cơ hội làm việc tại các doanh 
nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài.

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Sinh viên được học 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và 
Ngân hàng. Chương trình được xây dựng và cập nhật thường xuyên 
trên cơ sở tham khảo các trường ĐH Anh, Mỹ, Úc…

• Chuyên gia hướng dẫn sinh viên năm cuối học “Mô phỏng nghiệp vụ 
chuyên môn”: thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, báo cáo 
tài chính trên chứng từ thực.

• Từ năm 2015, ngành Tài chính Ngân hàng đã đưa vào giảng dạy cho 
toàn bộ sinh viên chuyên ngành Ngân hàng phần mềm mô phỏng 
CoreBanking để sinh viên có thêm kỹ năng thực tế.

NGÀNH LUẬT KINH TẾ 
 
• Sinh viên được đào tạo kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở liên quan 

đến lĩnh vực pháp luật về kinh tế; đảm bảo sinh viên khi ra trường có 
kiến thức chuyên môn vững và có năng lực thực hành nghề nghiệp, 
giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Nhà nước về 
kinh tế, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

• Chương trình đào tạo chú trọng tính ứng dụng thực tiễn, giúp 
sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng chuyên môn thông qua hoạt 
động “mô phỏng” phiên tòa giả định; “Ngày hội pháp luật”, hoạt động 
thực tập cuối khóa… 
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Hello

NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

• Năm 2007, Văn Lang là trường đại học đầu tiên ở miền Nam đào tạo và cấp bằng cử nhân chính quy ngành PR.
• Giảng viên: đội ngũ các nhà báo tên tuổi, người làm công tác PR chuyên nghiệp và các giảng viên cơ hữu uy tín.

• Phạm vi kiến thức đa dạng, giúp sinh viên làm việc trong môi trường truyền thông rộng lớn, năng động. Các hoạt 
động thực hành, giả định họp báo, hỗ trợ Trường làm truyền thông, sự kiện… là điểm nhấn nổi bật của sinh viên PR.

• Việc làm: phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí; MC; chuyên viên tổ chức sự kiện, PR, quảng cáo, marketing…

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

• Định hướng 3 chuyên ngành: tiếng Anh thương mại, tiếng Anh sư phạm và tiếng Anh biên phiên dịch.

• Sinh viên được đào tạo để thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc viết tiếng Anh; giao tiếp, biên, phiên dịch; khả năng 
làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học…

• Sinh viên thực hành nghe nói tiếng Anh trong phòng lab được thiết kế chuyên dụng. Xây dựng văn hóa sử dụng 
tiếng Anh 100% tại các khu vực học tập của Khoa.

• Việc làm: nhân viên biên – phiên dịch; nhân viên quan hệ quốc tế; nhân viên kinh doanh, truyền thông, marketing; 
giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh.

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

• Đào tạo 2 chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học.

• Sinh viên tiếp cận sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa xã hội của các nền văn hóa trong sự so sánh 
đối chiếu; từ đó tăng khả năng hội nhập và thích nghi trong môi trường lao động quốc tế hiện đại.

• Sinh viên có khả năng giao tiếp lưu loát tiếng Hàn/ tiếng Nhật và ngôn ngữ phụ là tiếng Anh trong nghiệp vụ 
ngoại thương, du lịch, giảng dạy.

• Việc làm: biên - phiên dịch; phóng viên quốc tế, biên tập viên; chuyên viên Sở Ngoại vụ; nhân viên ở các công ty 
thương mại, du lịch nước ngoài; nhân viên hải quan…; và nhiều cơ hội du học.

NGÀNH VĂN HỌC (ỨNG DỤNG)

• Văn học ứng dụng là xu hướng đào tạo tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới nhằm tạo phạm vi nghề nghiệp 
rộng hơn cho sinh viên ngành Văn học.

• Sinh viên được trang bị kiến thức khoa học về văn học, văn hóa, ngôn ngữ; kiến thức cơ bản về nghệ thuật, 
truyền thông hiện đại, quản lý con người và sự kiện; kết hợp tri thức văn học với các lĩnh vực khác để hình 
thành những kỹ năng cần thiết trong ứng xử, giao tiếp, thích nghi các tình huống tác nghiệp trong tương lai.

• Đội ngũ giảng viên cơ hữu mạnh, gồm các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực Văn học.
• Việc làm: nghiên cứu và giảng dạy văn học; quản lý và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật; hướng dẫn du lịch; 

viết báo và viết kịch bản, biên tập viên, phóng viên; chuyên viên PR... 

NGÀNH TÂM LÝ HỌC

• Định hướng 3 chuyên ngành: Tham vấn tâm lí, Trị liệu tâm lí, Tâm lý học quản trị nhân sự - doanh nghiệp.

• Văn Lang đào tạo ngành Tâm lý học theo định hướng ứng dụng, trang bị các phương pháp thực hành tâm lý học 
ứng dụng trong kinh doanh, nghiên cứu thị trường, khoa học hành vi, tâm lý học lứa tuổi… 

• Ngoài kiến thức cơ sở ngành phong phú, sinh viên được học các lớp kỹ năng; đi thực tế nghề nghiệp tại các 
bệnh viện; các trung tâm tham vấn, trị liệu tâm lý; các trung tâm quản trị nhân sự; các doanh nghiệp; trường học.... 
để trang bị kỹ năng thực hành tâm lý ứng dụng vào đời sống. 
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NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Các môn học được chuyển giao từ Carnegie Mellon University (CMU): ĐH xếp hạng số 1 của Mỹ về khoa học máy tính.

• Đặc trưng chương trình: tính chuyên nghiệp, tính thực hành.

• Phương pháp học: Learning by Doing, bài tập kỹ năng mềm và đồ án thực (Capstone Project). 

• Định hướng: đào tạo chuyên sâu quy trình và phương thức phát triển sản phẩm phần mềm.

• Toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh được chuyển giao trực tiếp từ CMU. Giảng viên được CMU đào tạo để trực tiếp 
giảng dạy. SV hoàn thành môn học được cấp chứng chỉ của CMU có giá trị quốc tế.

• Việc làm: doanh nghiệp phần mềm hoặc bộ phận CNTT của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

• Định hướng đào tạo kỹ sư chất lượng cao về nhiệt – lạnh, cơ khí, tự động hóa (thời gian đào tạo: 4 năm rưỡi).

• SV được đào tạo miễn phí 10-12 phần mềm chuyên ngành.

• Chương trình tiếng Anh chuyên ngành được thiết kế riêng, hiệu quả.

• Từ năm 3, SV học và thực tập có lương tại các công ty và tập đoàn nhiệt lạnh lớn của Việt Nam và thế giới (REE M&E, 
REETECH, HTD, Aurecon, Kurihara…)

• 100% kỹ sư có việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp. Việc làm: Kỹ sư ở mảng Nhiệt Nóng, Nhiệt Lạnh 
(chuyên về Lạnh Công nghiệp, Lạnh Dân dụng); chuyên viên quản lý dự án, quản lý sản xuất...

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

• Định hướng đào tạo: kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp (thời gian đào tạo: 4 năm rưỡi).
• SV Xây dựng Văn Lang chú trọng hiểu biết về kiến trúc, giúp theo đuổi công việc kỹ sư thiết kế một cách thuận lợi.

• Phạm vi kiến thức: toán ứng dụng, vật lý kỹ thuật, phần mềm thiết kế, kiến thức ngành (sức bền vật liệu, cơ học, 
nền móng, cơ kết cấu, vẽ kỹ thuật…), giải pháp môi trường…

• Học thí nghiệm, kiến tập và thực tập tại các công trường xây dựng và cơ quan tư vấn thiết kế.

• Việc làm: kỹ sư thi công, kỹ sư giám sát, kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn, chỉ huy công trường…

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

• Định hướng: áp dụng kiến thức công nghệ và thiết kế kỹ thuật để giải quyết các vấn đề môi trường (ô nhiễm 
môi trường, quản lý nước, chất thải, công nghệ xanh…)

• 100% giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành ở nước ngoài (Hà Lan, Pháp, Úc…)

• Hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, gắn kết với đào tạo, tạo uy tín khoa học lớn. SV đạt nhiều thành tích 
NCKH trong và ngoài nước. Khoa hỗ trợ 100% chi phí cho các SV thực hiện nghiên cứu khoa học.

• 100% kỹ sư có việc làm sau khi tốt nghiệp (kỹ sư, chuyên viên phân tích mẫu, nghiên cứu giải pháp công nghệ 
về môi trường, thiết kế công trình xử lý nước, chất thải; tư vấn điều tra về môi trường, cảnh sát môi trường...

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

• Định hướng đào tạo: Công nghệ vi sinh và Công nghệ chế biến thực phẩm.

• Phạm vi kiến thức: hóa-sinh; vi sinh chế biến thực phẩm, thủy sản, nông nghiệp, môi trường, y dược; vận hành 
hệ thống kỹ thuật; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm…

• SV được thực hành thường xuyên trong phòng thí nghiệm.

• SV được tham quan, kiến tập 8 đợt tại các nhà máy, công ty, cơ sở sản xuất…

• Việc làm: chuyên viên CNSH, chuyên viên quản lý khoa học tại các trung tâm, phòng thí nghiệm, công ty, 
Viện, Sở; cảnh sát môi trường…
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NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

• Văn Lang đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ người 
bệnh, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn; có khả năng 
làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng 
nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

• Sinh viên được trang bị kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành; 
các nguyên tắc thực hành điều dưỡng; các kỹ năng nghề nghiệp trong quy 
trình điều dưỡng.

• Việc làm: tại các bệnh viện, các trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng, 
các tổ chức tuyên truyền và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các trung tâm 
sức khỏe nước ngoài, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo…

NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

• Đây là ngành kỹ thuật y học hiện đại, ứng dụng máy móc thiết bị để phân 
tích các mẫu bệnh phẩm, từ đó đặt ra những chẩn đoán và hướng điều trị 
thích hợp. 

• Sinh viên được đào tạo kiến thức khoa học cơ bản, nguyên lý kỹ thuật 
công nghệ trong lĩnh vực xét nghiệm hiện đại. Từ học kỳ 6, sinh viên đi thực tập 
tại các trung tâm y khoa, bệnh viện tại Tp.HCM.

• Thực hành: tại Phòng xét nghiệm Vi sinh – Ký sinh trùng, Hóa sinh – 
Miễn dịch, Lý sinh, Huyết học – Truyền máu theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

• Việc làm: tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, các trung tâm y tế (kiểm nghiệm, 
y tế dự phòng, giám sát an toàn thực phẩm), các cơ sở đào tạo y dược, 
các trung tâm chẩn đoán và phục hồi chức năng; giảng dạy, nghiên cứu…

Tháng 9/2018, Trường 
ĐH Văn Lang sẽ đón 
chào khóa sinh viên thứ 
24 nhập học. Phía trước 
của các em là tự do của 
tuổi trẻ và một quãng đời 
sinh viên thú vị, nhiều 
niềm vui. Nhà trường 
đảm bảo cung cấp và 
chăm lo những điều kiện 
học tập có chất lượng 
cho người học, với mong 
muốn các em sẽ gặt hái 
được nhiều kết quả tốt 
đẹp trong quá trình học 
tập, rèn luyện của mình.

Welcome to 
Văn Lang

Học đại học 
là học tại  
giảng đường lớn, 
phòng thí nghiệm, 
phòng lab, 
họa thất,  
xưởng thực hành; 
là tự học tại  
thư viện,  
hành lang,  
sân trường...

Lễ Hội khai 
giảng dành 
riêng cho SV 
năm nhất, 
gồm phần Lễ 
trang trọng 
và phần Hội 
hứng khởi.

Lễ Tốt nghiệp 
được tổ chức 
tháng 6 hằng năm. 
Đường hoa trạng 
nguyên vinh danh 
cử nhân, kỹ sư, 
kiến trúc sư tốt 
nghiệp.

SV tiêu biểu và hành 
trình thăm Đền Hùng – 
Phú Thọ
Phần thưởng danh dự 
nhất dành cho SV Văn 
Lang học tập và rèn 
luyện tốt, đóng góp cho 
trường lớp, được bạn bè 
và thầy cô tín nhiệm. 
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VIỆC LÀM - LẬP NGHIỆP

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VIỆC LÀM

• Hội thảo Kỹ năng nghề nghiệp:  là dịp SV lắng nghe kinh nghiệm từ doanh 
nghiệp, nhà quản lý. Hội thảo kèm theo học bổng, khóa học ngắn hạn, cơ hội 
tuyển dụng.

• Môn học mô phỏng (Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Du lịch…): SV tiếp cận kỹ 
năng nghề nghiệp, tương đương kinh nghiệm làm việc thực tế; khi ra trường, 
SV tự tin làm việc được ngay, doanh nghiệp không phải đào tạo lại.

• Kiến tập, thực tập hằng năm: các khoa/ngành tập hợp nhiều địa chỉ thực 
tập dành cho SV; SV Văn Lang năng động, chủ động tìm nơi thực tập phù hợp 
với mình.

• Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (chứng chỉ CMU của SV ngành Kỹ thuật Phần 
mềm, chứng chỉ ACCA của SV Kế toán…) là điểm vàng trong hồ sơ tìm việc.

• Ngày hội Tiếp xúc doanh nghiệp: SV tiếp cận doanh nghiệp ngay tại Trường, 
phỏng vấn ứng tuyển.

• Giới thiệu việc làm: thông qua mạng lưới cựu SV và doanh nghiệp. 
Phòng Công tác SV của Trường là địa chỉ kết nối SV với nhu cầu tuyển dụng 
của doanh nghiệp (p.ctsv@vanlanguni.edu.vn).

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SV SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

MỨC LƯƠNG

• Mức lương trung bình của SV Văn Lang sau 1 năm 
tốt nghiệp: 6 – 8 triệu đồng/ tháng.

• Ngành Kỹ thuật Nhiệt: 71,4% SV tốt nghiệp có mức 
lương hơn 10 triệu/tháng.

• Ngành Kỹ thuật Phần mềm: 37.5% SV có mức lương 
8-10 triệu/tháng, và 37,5% lương hơn 10 triệu /tháng. 

KHU VỰC LÀM VIỆC 

• 72,4% SV làm việc tại doanh nghiệp tư nhân 

• 12,7% SV làm việc tại khu vực nhà nước

• 11,2% SV làm việc tại khu vực liên doanh với nước ngoài 

• 3,8% SV tự lập doanh nghiệp.

84,1% SV có việc làm cho biết công việc đang làm phù 
hợp/ rất phù hợp với chuyên môn được đào tạo. 

(Khảo sát thực hiện vào tháng 6/2016 đối với 2.113 SV Văn Lang tốt nghiệp tháng 6/2015)
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