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Ngành nghề
và cơ hội việc làm
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Hỗ trợ sinh viên
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Thư ngỏ
Kính gửi quý phụ huynh,

Năm 2017, công tác tuyển sinh đại học tiếp tục được đổi mới theo 
hướng tăng cường quyền tự chủ cho thí sinh. Các em không chỉ chủ 
động chọn môn thi THPT quốc gia mà còn được lựa chọn không giới 
hạn số nguyện vọng xét tuyển đại học và được điều chỉnh những 
nguyện vọng ấy. Bên cạnh đó, các trường đại học trên toàn quốc có xu 
hướng ngày càng mở rộng phương thức xét tuyển, khiến cơ hội đậu đại 
học trở nên gần hơn. Thí sinh băn khoăn đứng trước nhiều lựa chọn, 
nhiều cơ hội. Lúc này, phụ huynh có vai trò lớn giúp các em định hướng 
và điều chỉnh những chọn lựa của mình sao cho phù hợp với tố chất 
bản thân, nhu cầu xã hội, và điều kiện gia đình.

Trong 22 năm qua, Văn Lang là trường đại học nhận được sự tin yêu 
của sinh viên và các bậc phụ huynh gửi gắm con em học tập tại Trường. 
Chính sách chăm sóc người học và chủ trương đảm bảo chất lượng đào 
tạo của Trường là cơ sở của niềm tin yêu này. Trong chủ trương chung 
đó, Văn Lang cố gắng cung cấp thông tin minh bạch và đầy đủ cho quý 
phụ huynh từ khi tìm hiểu về Trường cho đến những năm tháng sinh 
viên học tập tại Trường.

Đây là ấn bản thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐH Văn 
Lang dành riêng cho phụ huynh, hy vọng có thể đồng hành cùng quý 
phụ huynh trong những giai đoạn quan trọng của xét tuyển đại học. 
Với dung lượng nhỏ gọn, có thể thông tin trong ấn phẩm chưa đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu tìm hiểu về Trường, chúng tôi mong quý phụ huynh 
thông cảm và tìm hiểu thêm ở các kênh thông tin khác của Trường, cũng 
như góp ý để Nhà trường hoàn thiện hơn ở những lần phát hành sau.

Ban Biên tập
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Trường ĐH Văn Lang được thành lập năm 1995. Sau 22 năm phát triển, Nhà 
trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho 35.421 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, và 55 
thạc sĩ. Nguồn nhân lực từ Trường ĐH Văn Lang được thị trường lao động chấp 
nhận; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 95,7% (kết quả khảo 
sát mới nhất được thực hiện vào tháng 6/2016 với 2.013 SV tốt nghiệp). Nhiều 
cựu SV của Trường đã trưởng thành, thành công và có cuộc sống hạnh phúc, 
tích cực hỗ trợ thế hệ đàn em trong học tập và lập nghiệp.

Hiện nay, Trường ĐH Văn Lang có khoảng 11.000 SV bậc đại học và 103 
học viên cao học, hệ chính quy tập trung. Trường có 22 ngành đào tạo đại học 
thuộc các nhóm ngành: Kinh tế, Kỹ thuật Công nghệ, Kiến trúc – Mỹ thuật, 
Luật, Xã hội – Nhân văn; và 6 ngành đào tạo cao học: Kiến trúc, Quản trị Kinh 
doanh, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Công nghệ Sinh 
học, Kinh doanh Thương mại. Văn Lang là trường ĐH định hướng ứng dụng, 
đào tạo và cung ứng theo nhu cầu xã hội. 

Đảm bảo hoạt động đào tạo, quản lý là đội ngũ gần 500 giảng viên và 
cán bộ - nhân viên cơ hữu của Trường, cùng các giảng viên thỉnh giảng uy tín 
trong nhiều lĩnh vực. Trường có 3 cơ sở đào tạo tại Quận 1, Quận Bình Thạnh và 
Quận Gò Vấp – Tp. HCM. Ký túc xá dành cho SV đặt tại Quận Gò Vấp. Các cơ sở 
đều thuộc sở hữu của Trường, phục vụ đào tạo và sinh hoạt cho SV, học viên.z

TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC  
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐH 
LẦN 1 – NĂM 2009

Năm 2006, Trường ĐH Văn 
Lang là 1 trong 20 trường 
đại học đầu tiên tham gia 
hệ thống kiểm định chất 
lượng đào tạo đại học của 
Bộ GD&ĐT. Đây là hoạt động 
kiểm định chất lượng đầu tiên 
đối với hệ thống đại học Việt 
Nam, được đánh giá ngoài 
trực tiếp từ tổ chức kiểm định 
giáo dục chuyên nghiệp (Hoa 
Kỳ, Hà Lan). Tháng 2/2009, 
Hội đồng Quốc gia Kiểm định 
Chất lượng Giáo dục đề nghị 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công 
nhận Trường ĐH Văn Lang 
“đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục quốc gia”.

Về Trường Đại học VĂN LANG

5 GIÁ TRỊ ĐƯỢC TRƯỜNG 
ĐH VĂN LANG VUN ĐẮP 
QUA CÁC THẾ HÊ

Phương châm: Đạo đức 
– Ý chí – Sáng tạo

Không để cơ chế sở hữu 
vật chất làm sai lạc định 
hướng giáo dục

Người học là vốn quý. 
Đội ngũ giảng viên có 
tâm và có tầm là tài sản 
vô giá của Trường.

Coi trọng tinh thần trách 
nhiệm xã hội.

Chăm lo xây dựng văn 
hóa chất lượng.
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GS. TS. Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và GS. TS. Phùng Xuân Nhạ 
- Bộ trưởng Bộ GD & ĐT tham dự Lễ Khởi công xây dựng Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang -  

Q. Gò Vấp (Tp. HCM, 24/2/2017)
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017: 3.000
Ngành (mã ngành) Thời gian 

học
Tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp)

(*) Môn thi chính nhân 2 khi xét tuyển
Tham khảo 

điểm chuẩn 2016 
Thiết kế Công nghiệp (52210402) 4 năm

Toán,  Khoa học tự nhiên,  Vẽ* (H03)| 
Toán, Anh,  Vẽ* (H04) | Văn, Anh,  Vẽ* (H06)| 
Văn, Khoa học xã hội, Vẽ* (H05)

20
Thiết kế Nội thất (52210405) 4 năm 20
Thiết kế Đồ họa (52210403) 4 năm 20
Thiết kế Thời trang (52210404) 4 năm 20

Kiến trúc (52580102) 5 năm
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật* (V01) |  
Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật* (V00) | 
Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật* (H02)

20

Ngôn ngữ Anh (52220201) 4 năm Toán, Văn, Anh* (D01) | Toán, Địa , Anh* (D10)|  
Toán, Sinh, Anh* (D08) 20

Quản trị Kinh doanh (52340101) 4 năm Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Anh (A01) |  
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Địa (C04)

15
Tài chính Ngân hàng (52340201) 4 năm 15
Kinh doanh Thương mại (52340121) 4 năm

Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Anh (A01) |  
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Địa, Anh (D10)

15
Kế toán (52340301) 4 năm 15
Kỹ thuật Phần mềm (52480103) 4 năm 15

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (52340103)  
Quản trị Khách sạn (52340107) 4 năm Toán, Lý, Hóa (A00) |  Toán, Lý, Anh (A01) |  

Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Pháp (D03)
15
15

Quan hệ Công chúng (52360708) 4 năm Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Anh (A01) |  
Toán, Văn, Anh (D01) |  Văn, Sử, Địa (C00) 15

Công nghệ Sinh học (52420201) 4 năm Toán, Lý, Hóa (A00)| Toán, Hóa, Sinh (B00)|  
Toán, Lý, Sinh (A02) | Toán, Sinh, Anh (D08) 15

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (52510406) 4 năm Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Hóa, Sinh (B00) |  
Toán, Sinh, Anh (D08)| Toán, Hóa, Anh (D07) 15

Kỹ thuật Nhiệt (52520115) 4 năm 
rưỡi 

Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Anh (A01) |
Toán, Hóa, Anh (D07) 15

Kỹ thuật Công trình Xây dựng (52580201) 4 năm 
rưỡi Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Anh (A01) 15

Văn học (ứng dụng) (52220330) 4 năm Toán, Văn, Anh (D01) | Văn, Sử, Địa (C00)| 
Văn, Sử, Anh (D14) | Văn, GD công dân, Anh (D66)

4 ngành mới mở 
năm 2017

Luật Kinh tế (52380107) 4 năm Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Anh (A01) | 
Toán, Văn, Anh (D01) | Văn, Sử, Địa (C00)

Thanh nhạc (52210205) 4 năm Văn - Năng khiếu âm nhạc 1- 
- Năng khiếu âm nhạc 2 * (N00)Piano (52210208) 4 năm

• 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 tằng cường (SV đăng kỳ 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...)

CÁC KÊNH TƯ VẤN TUYỂN SINH 
Tư vấn trực tiếp tại Trụ sở Trường ĐH Văn Lang (45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1, Tp. HCM)
Email: p.tvts@vanlanguni.edu.vn; tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
Điện thoại:   (08) 3837 4596 – (08) 3837 3741 - (08) 3836 4954
Tư vấn trực tuyến (Live chat): http://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn 
Youtube: Trường Đại học Văn Lang | Facebook: Trường Đại học Văn Lang – DVL
Website: www.vanlanguni.edu.vn 

Thông tin tuyển sinh năm 2017
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XÉT TUYỂN KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT 

Xét tuyển học bạ là phương thức độc lập, 
bình đẳng, được tiến hành song song với 
xét tuyển kết quả thi THPTQG. Kết quả xét 
tuyển học bạ được công bố riêng, không 
ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển từ các 
phương thức khác.

Đăng ký xét tuyển học bạ như thế nào?

- Nhận hồ sơ đợt 1: 03/5 - 30/6; các đợt bổ 
sung: từ 04/7 đến 15/9.

- Điều kiện nộp hồ sơ: điểm trung bình chung 
của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển (xét 
trong 3 năm lớp 10, 11, 12) đạt từ 6.0 trở lên.

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Trường, 
gửi bưu điện, hoặc xét tuyển online. Hồ sơ xét 
tuyển học bạ: tham khảo website Trường.

Trúng tuyển học bạ, nhập học như thế nào?

Thí sinh trúng tuyển từ các phương thức khác 
nhau đều thực hiện chung các thủ tục nhập 
học tại Văn Lang, và học tập chính thức cùng 
lúc, cùng quy chế. Thủ tục nhập học được 
hướng dẫn trong thông báo trúng tuyển.

Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện 
vọng xét tuyển đại học (từ 01 – 20/4 tại trường THPT)

Tuy vậy, thí sinh chỉ có thể trúng tuyển một nguyện 
vọng duy nhất trong số đã đăng ký.

Sau khi biết điểm thi THPTQG, thí sinh cần làm gì?

- Kết quả thi THPTQG được công bố chậm nhất 07/7.

- Xét công nhận tốt nghiệp THPT: chậm nhất 14/7.

- Sau khi biết điểm thi, thí sinh nên đối chiếu lại 
với các nguyện vọng xét tuyển ĐH đã đăng ký. 

1/ Xác định lần nữa ngành học thật sự yêu thích.

2/ Nếu điểm thi thấp so với khả năng trúng tuyển, thí 
sinh nên điều chỉnh nguyện vọng sao cho khả thi hơn 
(chọn ngành/ trường có mức điểm trúng tuyển trong 
tầm điểm của mình).

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký

- Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần.

- Từ ngày 15 – 21/7: điều chỉnh nguyện vọng trên trang 
thông tin trực tuyến của Bộ GD&ĐT. Với phương thức 
này, các em không được tăng thêm số nguyện vọng, 
chỉ được điều chỉnh nội dung hoặc thứ tự nguyện vọng.

- Từ ngày 15 – 23/7: điều chỉnh nguyện vọng bằng cách 
nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH tại 
trường THPT. Với phương thức này, các em được quyền 
tăng thêm số nguyện vọng đăng ký so với lúc đầu.

Trường ĐH xét tuyển và công bố kết quả như thế nào?

- Từ 28-30/7, các trường ĐH xét tuyển từ trên xuống 
dưới theo thứ tự nguyện vọng đã đăng ký của thí sinh. 

- Công bố kết quả trúng tuyển: trước 17g ngày 01/8.

- Trường ĐH Văn Lang công bố kết quả trên website  
www.vanlanguni.edu.vn, niêm yết danh sách thí sinh 
trúng tuyển trước Trụ sở, và gửi thông báo trúng tuyển 
qua đường chuyển phát nhanh cho thí sinh.

- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học tại Trường 
ĐH Văn Lang từ 01 – 07/8, bằng cách nộp bản chính 
Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG cho Trường.

- Trường ĐH Văn Lang nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 
từ 01 - 15/8. Thí sinh theo dõi thông báo trên website.

VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ VÀO CÁC NGÀNH 
NĂNG KHIẾU

Ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, TK Đồ 
họa, TK Công nghiệp, TK Thời trang:

- Thí sinh sử dụng điểm Vẽ thi tại Trường ĐH Văn 
Lang hoặc các trường ĐH sau để xét tuyển: Kiến 
trúc Tp.HCM, Mỹ thuật Tp.HCM, Tôn Đức Thắng, 
Bách khoa Tp.HCM, Nghệ thuật Huế - ĐH Huế, 
Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội).

- Kỳ thi Vẽ tại Trường ĐH Văn Lang tổ chức 2 
đợt: 07-09/7 (đợt 1) và 14-16/7 (đợt 2).

Ngành Piano, Thanh nhạc:

- Thí sinh sử dụng kết quả thi năng khiếu tại 
Trường ĐH Văn Lang để xét tuyển.

- Kỳ thi năng khiếu âm nhạc được tổ chức liên 
tục trong quá trình xét tuyển, từ 05 – 09/2017. 
Thí sinh đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Trường.

XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2017

• Có nhiều cách để thí sinh xét và trúng tuyển vào đại học. Thí sinh nên tận dụng các cơ hội 
xét tuyển khác nhau của trường đại học để tăng khả năng trúng tuyển.

• Trường ĐH Văn Lang có 2 phương thức xét tuyển: từ kết quả thi THPT quốc gia; và từ kết 
quả học bạ THPT.  Thí sinh có thể chọn một trong hai, hoặc cả hai phương thức.
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Ngành nghề và cơ hội VIỆC LÀM
NGÀNH

Tỷ lệ có việc làm 
sau 1 năm tốt 
nghiệp (%) *

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Thiết kế Công nghiệp 93,8 Họa sĩ thiết kế sản phẩm công nghiệp, họa sĩ trưng bày sản 
phẩm; giám đốc thiết kế; họa sĩ thi công sản phẩm.

Thiết kế Nội thất 100 Họa sĩ thiết kế không gian, sản phẩm nội thất; họa sĩ tư vấn, 
giám sát sản xuất sản phẩm nội thất…

Thiết kế Đồ họa 100 Họa sĩ thiết kế đồ họa cho doanh nghiệp,  công ty quảng cáo, 
công ty sự kiện, báo, tạp chí, nhà xuất bản…; thiết kế tự do.

Thiết kế Thời trang 100 Thiết kế thời trang; quản lý thương hiệu; quản lý biểu diễn; quản 
lý dây chuyền may; kinh doanh, stylist…

Kiến trúc 98 Kiến trúc sư tại các công ty, đơn vị tư vấn, thiết kế, quản lý dự 
án, tập đoàn, viện nghiên cứu, viện thiết kế, viện quy hoạch.

Ngôn ngữ Anh 94,3
Biên–phiên dịch viên, chuyên viên quan hệ quốc tế và đối ngoại; 
nhân viên kinh doanh, truyền thông, dịch vụ… của tổ chức sử 
dụng tiếng Anh; giảng dạy tiếng Anh.

Quản trị Kinh doanh 94,5
Chuyên viên kinh doanh, marketing, tổ chức nhân sự, hoạch 
định chiến lược… của doanh nghiệp; trợ lý, thư ký doanh nghiệp; 
tự thành lập doanh nghiệp.

Kinh doanh Thương mại 89,2
Chuyên viên marketing; chuyên viên xuất nhập khẩu, ngoại 
thương, hải quan, thanh toán quốc tế; chuyên viên quản trị cung 
ứng chuỗi hậu cần; tự lập doanh nghiệp…

Tài chính – Ngân hàng 89,2 Chuyên viên tài chính, chuyên viên các bộ phận ngân hàng, 
chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách (Nhà nước).

Kế toán 96,8
Nhân viên kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kế 
toán thuế; kiểm toán (nội bộ, độc lập, Nhà nước); phân tích tài 
chính, tư vấn thuế, thanh tra kinh tế…

Kỹ thuật Phần mềm 93,8 Chuyên viên dự án phần mềm; tư vấn giải pháp phần mềm tại 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 100 Quản lý, điều hành du lịch; hướng dẫn viên du lịch, nhân viên 
sales và marketing du lịch; chuyên viên Sở, Ban ngành…

Quản trị Khách sạn 98,9 Nhân viên khách sạn, nhà hàng; nhân viên chăm sóc khách 
hàng; chuyên viên sở, ban ngành về du lịch…

Quan hệ Công chúng 89,8
Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện; nhân viên PR, quảng 
cáo, marketing; phóng viên, biên tập viên; MC, cán bộ nghiên 
cứu, chuyên viên quản lý truyền thông…

Công nghệ Sinh học 83,8
Chuyên viên kỹ thuật tại trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí 
nghiệm, nghiên cứu, bệnh viện, cty…; cảnh sát môi trường; 
chuyên viên quản lý khoa học; nghiên cứu, giảng dạy…

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 98,5
Chuyên viên môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, tổ 
chức tư vấn; Sở, Phòng, Ban chức năng; cảnh sát môi trường; 
chuyên viên an toàn môi trường…

Kỹ thuật Nhiệt 
Cam kết 100% SV có việc làm. 100 Kỹ sư thiết kế, thi công, giám sát, quản lý hệ thống nhiệt – lạnh 

cho nhà máy, công ty, công trình…

Kỹ thuật Công trình Xây dựng 95,1 Kỹ sư xây dựng: tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát, quản lý công trình

(*) Nhằm định hình văn hóa chất lượng, hằng năm, Văn Lang khảo sát việc làm khi SV đã tốt nghiệp 1 năm. Đây là kết quả khảo sát thực hiện 
vào tháng 6/2016 đối với 2.013 SV tốt nghiệp năm 2015.  
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CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VIỆC LÀM
• Hội thảo Kỹ năng nghề nghiệp: 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; 
ra trường, SV tự tin làm việc 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 ngành Kỹ thuật 
Phần mềm, chứng chỉ ACCA - Kế toán…) điểm son trong hồ sơ tìm việc.

• Ngày hội Tiếp xúc doanh nghiệp, phỏng vấn ứng tuyển.

• Giới thiệu việc làm: thông qua mạng lưới cựu SV và doanh nghiệp.

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. 

Ông LÃ MẠNH CƯỜNG  - Tổng Giám đốc Cty Luxsoft Việt Nam 
Với ngành Kỹ thuật Phần mềm, ở Trường ĐH Văn Lang có một số môn học 
mang tính tích hợp – hệ thống mà doanh nghiệp rất cần nhưng tôi chưa 
thấy bất cứ trường nào trong nước giảng dạy, như môn Lấy yêu cầu, Quy 
trình phần mềm & Quản lý chất lượng, Thiết kế và Kiến trúc phần mềm, Giá 
trị Kinh doanh…

Bà TRƯƠNG THỊ KIM CHI 
Nguyên Phó Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Phương Nam
Tôi đánh giá cao chương trình Mô phỏng Kế toán của Văn Lang giúp SV nắm 
được quy trình làm việc thực tế tương đương 6 tháng làm việc. Thường 
các doanh nghiệp cần nhân viên có kinh nghiệm để rút ngắn thời gian 
đào tạo. Với các bạn mới ra trường, nếu tìm hiểu trước được trình tự công 
việc là rất tốt; nghĩa là các bạn có kiến thức chuyên môn trong quá trình 
học, năng lực quan sát trong quá trình thực tập, khả năng học hỏi tốt...  
Một nhân viên như thế hẳn sẽ gây được thiện cảm với nhà tuyển dụng.

PHẠM TRẦN MẠNH TUẤN  -  Thủ khoa Kỹ thuật Nhiệt, tốt nghiệp 2016 
Chỉ những người thầy tại Văn Lang mới nói: “Tôi đang đào tạo ra chính 
đối thủ của mình”. Chương trình học sát thực tế, không kiến thức dư thừa 
và gánh nặng cho SV, được đào tạo miễn phí nhiều phần mềm mà bên 
ngoài bao kỹ sư mong nhưng chưa học được. Sau ngày tốt nghiệp, chúng 
tôi không chuẩn bị hồ sơ xin việc mà quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục 
công việc quen thuộc từ 1,2 năm trước. Trong lĩnh vực Nhiệt lạnh, từ nhiều 
năm nay, nhà tuyển dụng ưu tiên tuyển một số vị trí kỹ sư chỉ từ Văn Lang. 

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 lương 8-10 triệu/tháng, và 37,5% lương hơn 10 triệu /tháng. 
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Chú NGÔ NGUYỄN VIẾT HẢI - phụ huynh SV Ngô Viết Anh Khôi  
(SV Kỹ thuật Phần mềm, cựu HS Trường THPT Lương Thế Vinh – Tp.HCM)

Ở Tp.HCM có nhiều trường đào tạo Công nghệ Thông tin, nhưng tôi chọn Văn 
Lang vì ngành Kỹ thuật Phần mềm liên kết với Trường ĐH CMU – Mỹ. Những 
chứng chỉ của CMU có giá trị rất cao khi tuyển dụng. Mức học phí của Văn 
Lang không cao lắm, tương đương học phí hằng tháng ở phổ thông. Tôi đánh 
giá cao chính sách học phí ổn định trong 4 năm của Trường, nó giúp gia đình 
tôi chủ động kế hoạch tài chính.

Chú TRẦN NGỌC LOAN - phụ huynh CSV Trần Quốc Tuấn (TK Đồ họa) 

Học phí của Văn Lang được công bố trước khi nhập học nên gia đình có thể 
nhắm khả năng cho con theo học hay không, cũng không phải thấp thỏm lo 
lắng học phí năm sau sẽ tăng bao nhiêu. Nhờ vậy, Quốc Tuấn đã học 4 năm ở 
Văn Lang, gia đình tôi không phải lo lắng. Cũng mong, cậu út có thể thi và học 
vào Văn Lang, nếu thế thì sẽ được giảm 8% học phí. Tôi cho rằng chính sách 
học phí ổn định này là một điểm cộng rất lớn cho Văn Lang.

TRƯƠNG NỮ PHƯƠNG ANH - Cựu SV ngành  Tài chính Ngân hàng

Phí dịch vụ của trường rất ưu đãi, từ cơm trưa nước uống (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…

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG - HỖ TRỢ sinh viên

HỖ TRỢ HỌC PHÍ

• Miễn giảm học phí với tất cả đối tượng chính sách theo quy định của 
Nhà nước.

• Nhà trường hướng dẫn SV khó khăn được vay tín dụng học tập theo quy 
định của Nhà nước, 12.500.000 đồng/SV/năm.

• Chính sách đặc biệt của Văn Lang:

- Giảm học phí cho anh/chị em ruột học cùng trường, với 2 mức: 8% học 
phí (nếu anh/chị đã tốt nghiệp) và 12% học phí (nếu cả hai đang cùng 
học tại Trường).

- Xét miễn giảm học phí cho SV mồ côi cha mẹ, SV tàn tật khó khăn kinh 
tế, SV gia đình diện xóa đói giảm nghèo, SV dân tộc thiểu số cư ngụ tại 
các xã khó khăn, SV có cha mẹ là cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn 
lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Gia hạn đóng học phí cho SV gặp khó khăn kinh tế, có hoàn cảnh đặc 
biệt, trên tinh thần đảm bảo quá trình học tập của SV, chia sẻ khó khăn 
với phụ huynh. 

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ

• Học phí được công bố một 
lần từ đầu khóa và không 
tăng trong toàn khóa học  
(từ 4 đến 5 năm).

• SV không phải đóng thêm 
bất cứ khoản tiền nào khác 
liên quan đến chi phí học tập.

• Văn Lang là trường ĐH 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.

• Mức học phí của khóa nhập 
học năm 2017: từ 11 đến 16 
triệu đồng/ học kỳ.

(Trường công bố mức học phí 
từng ngành trước tháng 8/2017).



9www.vanlanguni.edu.vn

HỌC BỔNG
Học bổng Văn Lang nhằm khích lệ thành tích của SV trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.

• Học bổng Văn Lang: dành cho SV có kết quả học tập và rèn luyện tốt, với 5 mức: 100%, 50%, 25%, 15%, 10% 
học phí của học kỳ đạt học bổng. Trong học kỳ gần nhất, Trường trao gần 1,5 tỷ đồng học bổng cho SV.

• Học bổng CSC: dành cho SV ngành Kỹ thuật Phần mềm, 10 suất/năm, 5.000.000 đồng/suất.

• Học bổng Huỳnh Tấn Phát: dành cho SV ngành Kiến trúc, 10 – 15 triệu đồng/năm.

• Học bổng Mitsubishi: dành cho SV ngành Kỹ thuật Nhiệt, 30 suất/năm, 2 triệu đồng/suất.

• Học bổng Feras: dành cho SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, 10 suất/năm, 2 triệu đồng/ suất.

• Học bổng cựu SV các ngành Thương mại, Du lịch, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng...: 10 – 30 
suất/năm, 1-2 triệu đồng/suất. 
 
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 mở cửa toàn thời gian, 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 ở nhanh gọn, thân thiện, đảm bảo SV có chỗ ở ngay.

* Hằng năm, trước khi tân SV nhập học, Trường 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.

Năm 2009, Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) ghi nhận một trong 
những điểm mạnh nhất của Trường ĐH Văn Lang là “Công tác chăm lo cho người học được 
Nhà trường thực hiện tốt”; “Trường mạnh dạn đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ 
thuật phục vụ đào tạo.” (Văn bản số 115/TB-BGDĐT, ngày 05/2/2009.)

YÊU TRƯỜNG TỪ NHỮNG 
HỖ TRỢ THỰC TẾ…
• SV Kiến trúc, Mỹ thuật được sử 

dụng phòng học chuyên dụng 
ngoài giờ và các buổi tối trong 
mùa thi (hoạ thất, xưởng tạo 
dáng, cắt may…), được đăng 
ký tự quản và sử dụng studio để 
chụp những bộ ảnh chuyên đề. 

• SV Du lịch được hỗ trợ chi phí 
xe, nghiệp vụ, tuyến điểm trong 
tour thực tế, chỉ trả phí ăn ở. 

• Tặng sách đồng môn (Thư 
viện): SV khóa trước tặng giáo 
trình cho đàn em. Từ  09/2010 
đến 5/2017, chương trình đã 
nhận 5.969 cuốn và tặng 3.672 
cuốn cho 2.173 SV. Giáo trình, 
sách tham khảo, máy tính, tài 
liệu scan... tại Thư viện miễn phí. Thư viện Trường ĐH Văn Lang - Cơ sở 1
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Mỗi năm, Trường ĐH Văn Lang có hơn 2.000 SV 
tốt nghiệp. 4, 5 năm trước, trước nhiều ngả rẽ, 

các bạn đã chọn Văn Lang.

Ở Văn Lang, “tại sao tôi ở đây” là một câu chuyện có 
ý nghĩa với mỗi người. Hơn cả một cơ duyên giữa Nhà 
trường và SV, đó là một quyết định từ phía các bạn và gia 
đình. Mỗi người trong số cử nhân tốt nghiệp đã quyết định 
chọn trường Văn Lang để khởi đầu tương lai, và trường Văn 
Lang cũng quyết định cung cấp cho các bạn nền tảng giáo 
dục trong một môi trường tử tế. 

Con đường
 ĐẠI HỌC

Tháng 7/2013, Trường ĐH Văn Lang có 2 thủ khoa ngành Tài chính Ngân 
hàng: Võ Duy Khánh và Lê Hoàng Vũ, tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung 

bình chung 8.39 – điểm rất khó của ngành này. Thú vị hơn nữa là khi trúng 
tuyển 4 năm về trước, 2 SV có số điểm cách rất xa nhau – 14 và 18 điểm. Một 
người đã giữ được phong độ đỉnh cao và một người đã cố gắng phi thường. Ví 
dụ này như một minh chứng, khẳng định rằng trường Văn Lang có thể cung 
cấp môi trường có điều kiện đủ tốt để SV gia tăng giá trị của bản thân, rằng 
không phải điểm đầu vào là rào cản vĩnh viễn cho sự vươn lên của các bạn.  

Sức phấn đấu, nỗ lực học tập, tính mục tiêu và động lực là của riêng mỗi người, SV hãy chủ động học tập, 
chủ động tham gia các hoạt động rèn luyện, chủ động tìm con đường phát triển của mình.

KIỀU VIỆT ĐỨC - SV ngành Quản trị 
kinh doanh, cựu HS trường THPT 
DL Nguyễn Khuyến (Tp.HCM) 

Em sẽ không so sánh Văn Lang có 
tốt so với trường khác hay không, 
nhưng em chắc chắn là trường đang 
làm tốt công việc của mình. Trường 
tạo môi trường học tập tốt cho SV 
và để chúng em tự quyết định con 
đường học vấn – đó là điều em thấy 
hay nhất. Chị gái em từng học Văn 
Lang, ngành Du lịch. Chị có công 
việc tốt, đã lập gia đình và có cuộc 
sống hạnh phúc (anh rể cũng là SV  
Văn Lang). Đó là một cơ sở để em tin 
vào lựa chọn của mình.  

NGUYỄN NGỌC UYÊN LINH, 
ngành TK Đồ họa, cựu HS Trường 
THPT chuyên Lương Văn Chánh 
(Phú Yên):  Ba mẹ thường so sánh 
em với con nhà người ta, những 
bạn đậu Bách khoa, Ngoại thương, 
Y dược..., phản đối em vào trường tư 
với tiền học phí bằng cả năm lương 
của mẹ. Em đã đấu tranh ghê gớm. 
Nhưng em chỉ mê vẽ, nếu không hết 
lòng với những gì mình có thể, thì 
tương lai không thể sang trang mới 
tươm tất hơn. Rồi em tìm hiểu, chọn 
và hi vọng về Văn Lang. Em đến đây 
không chỉ để học, mà còn để khám 
phá những điều mới mẻ phía trước. 

LỤC THÀNH NGUYÊN, SV chương 
trình hai Văn bằng  Pháp – Việt, 
ngành Quản trị Khách sạn, cựu 
HS Trường THPT chuyên Bến Tre

Tôi học tiếng Pháp 12 năm, nên khi 
học chương trình Văn bằng đôi Pháp 
– Việt, tôi mong được trang bị kiến 
thức, kinh nghiệm thực tế để phát 
huy những gì đã biết, đã học, phục 
vụ công việc tương lai. Tôi muốn đủ 
bản lĩnh đối đầu với áp lực trong 
công việc., lắng nghe và trưởng 
thành hơn. Đây là môi trường học 
tập mà tôi mơ ước: giảng viên giỏi, 
nhiệt tình; SV năng động, nhiều màu 
sắc; môi trường học tập tốt. 
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Tốt nghiệp

Kỹ sư Lê Trọng Hiếu là thủ khoa khoá 15 ngành Xây dựng, tốt nghiệp tháng 
3/2014. Hiếu từ quê lên thành phố học, với nhiều mục tiêu lớn lao cho 

tương lai, và một ước mơ riêng: tự tay xây cho ba mẹ một căn nhà ở quê - Trà Vinh. 
Trước Lễ Tốt nghiệp một tuần, Hiếu bị ốm và phải nhường vinh dự phát biểu cho 
bạn khác. Từ Trà Vinh, Hiếu gửi về trường, không phải tập bản vẽ kết cấu thép của 
toà cao ốc - đồ án tốt nghiệp, mà là bản vẽ ngôi nhà mà em đã vẽ qua từng thời 
kỳ, từ khi còn là ước mơ đến khi em đã hiểu nghề. Bức ảnh cuối cùng là Hiếu, đứng 
trước ngôi nhà nhỏ mà em đã xây xong cho ba mẹ, rạng rỡ. Trong Lễ Tốt nghiệp, 
cả gia đình 7 người, có bà nội rất già, đã từ Trà Vinh đến trường dự Lễ. Không gì nói 
hết niềm vui của đại gia đình, cũng như niềm vui của trường Văn Lang, khi được 
cùng với SV chạm tay vào mơ ước. 

Ngày tốt nghiệp, Trường ĐH 
Văn Lang dành sự tri ân trân 

trọng cho quý phụ huynh. Trong 
những thời điểm khó khăn, quý phụ 
huynh đã ủng hộ lựa chọn của con 
em, trong những năm tháng học 
hành của SV, phụ huynh đã đồng 
hành cùng nhà trường, chịu đựng áp 
lực của xã hội, khó khăn của đời sống, 
kiên trì giúp con em theo đuổi giấc 
mơ học tập và nghề nghiệp. Những 
nỗ lực thầm lặng của mẹ cha không 
phải ai cũng biết được hết. Những 
giá trị của Lễ Tốt nghiệp, có lẽ cũng 
chỉ tấm lòng mẹ cha mới thấu hiểu 
hoàn toàn…

Trường ĐH Văn Lang đã tổ 
chức Tốt nghiệp cho 18 khóa 
ĐH và 4 khóa cao học.

Với Văn Lang, Lễ Tốt nghiệp 
là sự kiện trọng đại Đó là ngày 
tôn vinh trí thức trẻ, ngày chia 
sẻ niềm vui của gia đình và 
nhà trường, ngày đánh dấu 
sự trưởng thành của SV. Mỗi 
năm, Lễ được hoàn thiện dần, 
thể hiện tinh thần Văn Lang: 
chuẩn mực và chu đáo, trân 
trọng từng con người. 

Với sinh viên, tốt nghiệp là 
ngày đáng nhớ, đáng tự hào. 
Lễ trang trọng, ấm áp, thân 
tình. Từng tân khoa được vinh 
danh trên sân khấu và trên 
đường hoa trạng nguyên. Gia 
đình nhận được Thư mời dự Lễ, 
được chứng kiến Lễ trực tiếp 
hoặc qua truyền hình tại các 
phòng đón tiếp; tham quan 
Trường, chụp hình lưu niệm…

Văn Lang luôn cố gắng 
trao bằng cho SV trong thời 
gian sớm nhất sau khi tốt 
nghiệp, để SV nhanh chóng 
ứng tuyển, đi làm. Trong ngày 
tốt nghiệp, nhiều cử nhân, kỹ 
sư, kiến trúc sư chia sẻ với thầy 
cô niềm vui về công việc mới.

Tốt nghiệp
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