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Các bạn thân mến,

Từ những cuộc trò chuyện với nhiều học sinh vừa tốt nghiệp trung học, bắt đầu bậc 
giáo dục đại học, đầy háo hức và lo lắng khi phải quyết định về nghề nghiệp tương 
lai, tôi gửi tặng các bạn lời khuyên, của một người từng làm việc nhiều năm trong 
nền công nghiệp, và cũng là một giáo sư hiểu rõ hệ thống đại học. 

Bạn sẽ học nhiều điều ở đại học, kể cả thất bại. Phạm sai lầm là tốt, chừng nào bạn 
chỉ phạm một lần. Phạm sai lầm ở trường, trong lớp… tốt hơn là phạm sai lầm 
trong cuộc sống sau này. ĐỪNG sợ thất bại, nhưng sau thất bại, hãy rút ra bài học. 
Bởi nếu không sẵn lòng học từ sai lầm đó, bạn sẽ không bao giờ đạt tới tiềm năng 
đầy đủ của mình.

Nhiều sinh viên đại học có động cơ là điểm số. Điểm cao KHÔNG có nghĩa gì nếu 
bạn không nhớ bạn đã học cái gì. Bạn không vào đại học vì điểm số, bạn vào đại 
học để học, để nghĩ, phát triển năng lực suy luận, các kĩ năng, cách tổ chức các sự 
kiện và ý tưởng thành điều có ích. Bạn phải phát triển khả năng nghĩ bên ngoài 
sách giáo khoa hay các lí thuyết hàn lâm, và bước đi với cách nhìn riêng của bạn về 
thế giới. Có ý tưởng riêng, và biết cách áp dụng tri thức là mục đích tối thượng của 
giáo dục đại học. Thế giới đầy những người sáng dạ với điểm số cao nhưng thất bại, 
bởi họ chỉ giỏi ở trong trường, và sau khi tốt nghiệp với điểm số hoàn hảo, họ thất 
bại trong cuộc sống thực.

Đại học là nơi bạn tận hưởng quãng đời sinh viên tươi trẻ, đẹp đẽ, nhưng ĐỪNG 
rơi vào quan niệm “cuộc sống là ngắn ngủi và phải tận hưởng khi còn trẻ”. Đó chỉ là 
những ý tưởng cho phim hoặc tiểu thuyết, chúng KHÔNG thực. Bạn vào đại học là 
để được giáo dục, để nghiên cứu, làm bài tập, làm bài thi, và trưởng thành, là người 
có trách nhiệm. Bạn KHÔNG vào đại học để tận hưởng cuộc sống như phim ảnh. 

Là sinh viên, bạn có nhiều thứ để học, hãy để thời gian học tốt. Bạn có tri thức, kĩ 
năng và động cơ để thành công, nhưng giáo dục không chỉ là có việc làm, hay làm ra 
tiền, mà nhiều hơn vậy. Bạn học về lòng biết ơn bằng việc đền đáp bố mẹ bạn, thầy 
giáo, bạn bè, xã hội và đất nước của bạn. Bạn học cách làm điều hữu ích với  cuộc đời 
mình và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác. Bạn vào đại 
học để được giáo dục và cũng để phát triển tính cách, nhân cách của bạn, trở thành 
người giỏi, công dân tốt bằng việc lãnh đạo cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.

Chuyện cùng Thầy và Trò

GS. John Vũ, người Mỹ gốc Việt, 
Viện sĩ Viện Hàn lâm, Giáo sư 
CMU; nguyên Kỹ sư trưởng Tập 
đoàn Boeing, Cố vấn Khoa học tại 
Viện Kỹ nghệ Phần mềm (SEI), 
phát triển một số mô hình tăng 
cường năng lực tổ chức, đang 
được áp dụng rộng rãi hiện nay 
như SW-CMM, CMMI, People 
– CMM, Acquisition – CMM và 
e-Business CMM; từng làm việc 
tại Teradyne Semiconductor; 
Hewlett Packard, Litton 
Industries, Motorola và GTE.  
Ông gắn bó sâu sắc với chương 
trình Kỹ thuật Phần mềm (SE) 
và Quản trị Hệ thống Thông 
tin (ISM) theo chuẩn CMU tại 
Văn Lang. Ông dành cho sinh 
viên nhiều lời khuyên để chọn 
con đường nghề nghiệp tốt nhất,  
theo kịp thời đại trong thế giới 
biến đổi không ngừng. 

TS. Nguyễn Dũng

Những thách thức chủ yếu của sinh viên mới tốt nghiệp chủ yếu là 
kỹ năng mềm và tính mục tiêu trong công việc. Kiến thức chuyên 
môn giúp bạn có được công việc, kỹ năng mềm sẽ giúp bạn thăng 
tiến. Những kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm, quản lý 
thời gian, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới… là những kỹ 
năng quan trọng. Trong đó, kỹ năng làm việc theo mục tiêu là quyết 
định. Thực tế, không phải sinh viên nào cũng học tập hay làm việc 
có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu giúp bạn định hướng tương lai của 
mình và là nền tảng của thành công. Mục tiêu cụ thể và có kế hoạch 
sẽ giúp bạn tự kiểm soát và mang đến thành công dễ dàng hơn.
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Lời khuyên của TS. Nguyễn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang: “Các nhà tuyển dụng có ý kiến rằng sinh 
viên mới ra trường hay có tâm lý “nhảy việc”. Nguyên nhân của tình trạng đó là do các bạn đã không xác định 
mục tiêu cụ thể cho mình ngay từ lúc làm hồ sơ tìm việc, nên trong quá trình làm việc, các bạn luôn muốn 
tìm cơ hội tốt hơn. Thật ra, yếu tố quan trọng khẳng định giá trị của các bạn trước nhà tuyển dụng là mức 
độ đóng góp của các bạn cho công ty họ đến đâu. Do vậy họ yêu cầu rất cao sự trung thành, tính trách nhiệm 
với vị trí và nhiệm vụ của các bạn ở công ty. Muốn như vậy các bạn phải đặt ra mục tiêu rõ ràng ngay từ khi 
bắt đầu tìm việc, định hướng xem mình cần gì và khả năng mình đến đâu. Nếu cứ mang tâm lý “nhảy việc”, 
bạn sẽ khó khăn trong việc thể hiện năng lực của mình trong công việc và khó thăng tiến trong nghề nghiệp...”

Đinh Nguyễn Khôi Nguyên, Cử nhân khoá 1 của chương trình Kỹ thuật Phần mềm 
do Carnegie Mellon University (CMU) chuyển giao đào tạo tại Trường ĐH Văn Lang, 
tốt nghiệp năm 2012, đã trúng tuyển bậc Cao học của CMU với kết quả xuất sắc. 
GS. Anthony Lattanze – Giám đốc Viện Nghiên cứu phần mềm quốc tế, CMU-Mỹ, đã 
thông báo tin vui này trong chuyến làm việc tại Văn Lang tháng 3/2015.

Là trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới trong lĩnh vực Khoa học máy tính, 
tiêu chí tuyển sinh của CMU rất khắt khe. Mỗi năm, số học viên được nhận vào khá ít 
ỏi, người Việt Nam lại càng hiếm hoi. Trong 480 ứng viên toàn thế giới dự tuyển bậc 
Cao học ngành Phần mềm tháng 1/2015, có 40 được chấp nhận. Khôi Nguyên là ứng 
viên đạt được sự đồng thuận tuyệt đối của hội đồng xét duyệt. Bài kiểm tra lập trình 
của Nguyên đạt kết quả tốt, bài luận được hội đồng đánh giá cao với điểm tuyệt đối.  

Khôi Nguyên sẽ nhập học tháng 8/2015, bắt đầu hành trình đầy thử thách. Bốn năm 
học tập tại Văn Lang và kinh nghiệm hơn 2 năm làm việc sẽ là nền tảng vững chắc để 
bạn chinh phục những nấc thang học thuật mới. 

Bảy năm, trong 182 SV của chương trình CMU tại Văn Lang tốt nghiệp, mới có một 
Khôi Nguyên đi đến tận “nguồn” của chương trình. Điều đáng mừng là, dù chưa có cơ 
hội học tiếp Cao học CMU như Nguyên, các cựu SV khác vẫn đang chủ động tự học, 
tự nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao đẳng cấp trong nghề. Nhiều anh chị 
đang làm việc trong những doanh nghiệp hàng đầu về CNTT: Công ty CSC, Global 
CyberSoft, TMA, Harvey Nash, Soft Foundry, LogiGear... Trò chuyện với họ, có thể thấy 
sự tự chủ, mạch lạc, và phẩm chất chuyên nghiệp của người làm phần mềm. Họ đang 
phát huy “tinh thần CMU”, tinh thần “Learning by doing”, để trở thành đội ngũ làm Kỹ 
thuật Phần mềm đắt giá.

“Bốn năm học Đại học, mình 
nhận được rất nhiều lợi ích. 
Quan trọng nhất là kiến thức 
về ngành Công nghệ phần 
mềm, khả năng diễn đạt, làm 
việc bằng tiếng Anh và kỹ năng 
quản lý bản thân, giao tiếp. 
Mình không phải là SV xuất 
sắc hoặc quá siêng năng khi còn 
học ở trường Văn Lang. Nhưng 
mình rất tham vọng và đặt tiêu 
chí cao cho bản thân. Mình đặt 
ra kế hoạch lâu dài và cụ thể 
cùng với những cột mốc để đạt 
được mục tiêu. Nói thật nhé, 
mình thấy nếu mình được nhận 
vào Cao học của CMU thì ai 
cũng có thể làm được…”  

“Hồ sơ dự tuyển khẳng định tâm huyết của em đối với sự phát triển bản thân và 
giáo dục. Chúng tôi tin rằng em sẽ là một nhân tố sáng giá không chỉ với chương 
trình này mà còn với cộng đồng trường Đại học mở rộng của chúng tôi. Mỗi 
năm chúng tôi nhận được một lượng lớn hồ sơ dự tuyển từ những ứng viên xuất 
sắc, họ hoàn toàn có khả năng tạo nên những đóng góp ý nghĩa và hoạt động học 
thuật tốt. Em là một trong số đó, và chúng tôi hy vọng em sẽ trở thành một học 
viên khóa 2015 – 2016.” 

Trích Thư báo nhập học, GS. David Garlan,  
Giám đốc Chương trình Cao học ngành Phần mềm CMU.

Hội thảo Kết nối doanh nghiệp với sinh viên Văn Lang, 7/4/2012

Từ trường ĐH VĂN LANG, VIỆT NAM 

     đến CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, MỸ

Khôi Nguyên
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Ngành Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering, SE): 

Được triển khai đào tạo tại Văn Lang từ năm 2008, theo chương trình chuyển giao 
của CMU - Trường ĐH xếp hạng số 1 tại Mỹ về ngành SE. Chương trình đào tạo cung 
cấp nền tảng kỹ thuật cơ bản (cấu trúc dữ liệu, hệ điều hành, mạng, lập trình,…), kiến 
thức chuyên ngành sâu (phương pháp thiết kế phần mềm, quy trình sản xuất phần 
mềm,…) và các kỹ năng tích hợp (quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, làm 
việc nhóm, kỹ năng kinh doanh,…). SV không chỉ hiểu biết chuyên sâu về quy trình 
và phương thức phát triển phần mềm mà còn nắm vững kỹ năng triển khai sản phẩm 
phần mềm cho khách hàng, có năng lực bao quát các vấn đề của doanh nghiệp.

Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm có thể làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần 
mềm trong và ngoài nước; các công ty tư vấn giải pháp, xây dựng và bảo trì hệ thống 
phần mềm hoặc làm việc tại bộ phận cần ứng dụng phần mềm máy tính ở các đơn vị 
có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…).

Tổ hợp môn xét tuyển:

Toán, Lý, Hóa; 
Toán, Lý, Anh; 
Toán, Văn, Anh.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Ngành Quản trị Kinh doanh, 
Chuyên ngành Quản trị Hệ 
thống Thông tin (Information 
Systems Management, ISM): 
Được triển khai đào tạo tại Văn Lang từ 
năm 2012 theo chuẩn chương trình 
của CMU - Trường ĐH xếp hạng số 2 tại 
Mỹ về ngành ISM. Ngành học này cung 
cấp tri thức và kỹ năng quản lý doanh 
nghiệp thông minh trên cơ sở tự động 
hóa các quy trình hoạt động bằng 
CNTT; với sự tích hợp chuyên môn kỹ 
thuật CNTT, kiến thức kinh doanh, kỹ 
năng mềm và khả năng Tiếng Anh,... 

SV ra trường có thể làm chuyên viên 
phân tích doanh nghiệp, chuyên gia 
quản trị hệ thống thông tin – dữ liệu, 
phân tích dữ liệu, quản trị quy trình, 
quản lý công nghệ, quản lý dịch vụ, 
quản lý dự án, quản lý cấp trung, giám 
đốc thông tin (CIO),…

Seminars là hình thức hướng dẫn 
học tập, do các Giáo sư CMU trực 
tiếp chủ trì, tổ chức khá đều đặn 
tại Văn Lang. Đối với SV theo học 
chương trình, sự hiện diện và bài 
giảng của các GS từ Mỹ sang mang 
lại giá trị tinh thần và học thuật sâu 
sắc; động viên họ khám phá những 
miền đất mới của thế giới công nghệ 
đương đại, tiên tiến. 

Những người Thầy từ CMU từng 
xuất hiện trên giảng đường Văn 
Lang thực sự là người “khổng lồ” 
trong nền công nghiệp phần mềm 
Mỹ. Prof. Martin Radley: Kinh 

nghiệm hơn 25 năm trong tất cả 
pha thực hiện phần mềm; nổi tiếng 
trong lĩnh vực giải pháp quản trị 
dự án phần mềm; từng là quản lý 
dự án, chương trình cho AT&T 
Broadband, US West, CH2MHILL. 
Prof. Don Marinelli: Giám đốc 
Entertainment Technology Center, 
CMU; được mệnh danh là nhà cách 
mạng của ngành công nghệ giải trí;  
“cha đẻ” của ETC – cái nôi cung 
cấp nguồn lực cho các công ty giải 
trí hàng đầu của Mỹ: Dreamworks, 
Disney, Electronic Arts, Sony,… 
Prof. Shawn Butler: Chuyên sâu 
về quản lý bảo mật; 20 năm phục 

vụ trong quân đội Mỹ với vị trí 
Chief Systems Engineer của Defense 
Information Systems Agency, 
Director of Software Development 
thuộc Alaskan Command. Prof. 
Anthony Lattanze: Nghiên cứu 
chính về thiết kế kiến trúc; từng là 
Chief of Software Engineering của 
Technology Development Group 
tại Edwards Air Force Base, CA; 
là người tham gia phát triển và 
thử nghiệm hệ thống máy bay và 
bay phân tích dữ liệu cho máy bay 
Stealth Bomber B-2, F-117, Stealth 
Fighter, F-22, Tactical Fighter, Air 
Borne Laser. 

CHƯƠNG TRÌNH CMU TẠI VĂN LANG

Chung kết cuộc thi “The Weightless World 2015” của SV chương trình CMU Văn Lang
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inh viên không phải cái phễu 
chờ thông tin rót vào. Họ cần 
tham gia đọc tài liệu, phân tích, 

thắc mắc về nó cho tới khi họ thực sự 
hiểu. Tôi thường phân công khối lượng 
“hợp lý” cho SV đọc trước khi tới lớp, vài 
bài báo, một số bắt buộc, một số tùy 
chọn. Thời gian trên lớp chủ yếu để thảo 
luận. Một số đọc tất cả, nhiều người chỉ 
đọc bài yêu cầu, vài người không đọc gì. 
Mong đợi họ đọc mọi thứ là không thực, 
vì vậy tôi cho họ chọn lựa linh hoạt để ít 
nhất họ có chuẩn bị trước khi tới lớp.

SV cần cơ hội để nhận ra điều họ biết 
và không biết. Tôi kiểm tra hàng tuần. 
Phần lớn ghét kiểm tra vì cho đó là đánh 
giá đỗ hay trượt. Cần giải thích: kiểm tra 
nhằm cung cấp thông tin về tri thức 
của SV, nhận định khách quan về cách 
truyền thông tin của GS. Điểm kém là 
chỉ báo SV chưa hiểu môn học hoặc GS  
giải thích chưa rõ ràng. Nếu phần lớn 
bài kém thì vấn đề có thể ở GS và GS cần 
tổ chức ôn tập để đảm bảo SV hiểu rõ 
môn học. 

SV làm việc nhóm, căng thẳng sẽ giảm; họ 
dễ dàng đưa ra câu hỏi, kiểm tài liệu tham 
khảo, thảo luận giải pháp, bảo vệ quan 
điểm. Một số dùng cách thuyết phục, số 

khác đặt nhiều câu hỏi; cuối cùng, tất cả 
họ đều học được cái gì đó. Thảo luận trên 
lớp, tổ này có thể thách thức giải pháp tổ 
khác. Khi SV thấy có nhiều giải pháp, nhiều 
cách nhìn, họ học cách bao quát toàn 
hệ thống, nhìn thấy bức tranh lớn hơn 
thay vì chỉ cách nhìn cá nhân. Vì vậy, bài 
tập làm việc tổ tốt hơn kiểm tra cá nhân. 

Giáo dục truyền thống nhấn mạnh đua 
tranh. Làm việc tổ bị coi là gian lận, 
thảo luận lớp bị coi là mất kiểm soát. 
Tuy nhiên, khi đi làm, họ phải làm việc 
nhóm, cộng tác với người khác, chia sẻ 
thông tin. Không có anh hùng trong 
làm việc tổ. Nếu thành công, đó là thành 
công của tổ. Nếu thất bại, đó là thất bại 
của tổ. Nhưng không nhiều người làm 
được điều đó. Họ không được dạy trở 
thành thành viên của tổ mà được dạy 
là đối thủ cạnh tranh. Họ tranh cãi, che 
giấu thông tin, muốn thành công là của 
cá nhân, tổ không đi xa được và cuối 
cùng, họ thất nghiệp. 

Với “Học qua Hành”, SV được dạy về mối 
quan hệ giữa lí thuyết và thực hành 
cũng như bản chất của vấn đề và giải 
pháp. Giáo trình cần thiết kế nhiều ví dụ, 
trường hợp, câu hỏi cho SV thảo luận; 
giúp SV hiểu rõ điều họ mong đợi thu 

được từ môn học. Phương pháp “Học 
qua Hành” đánh giá dựa trên điều SV 
học từ kinh nghiệm, KHÔNG từ ghi nhớ 
công thức. 

SV nhiều năm học theo cách truyền 
thống, không thoải mái với học tích 
cực. Nhiều người chậm điều chỉnh. Họ 
không muốn tham gia thảo luận vì sợ 
đặt câu hỏi sai. Họ không thích xem 
tài liệu trước giờ lên lớp vì họ tin GS 
đằng nào cũng sẽ nói trên lớp. Phải mất 
thời gian thay đổi. Thời kỳ chuyển tiếp 
này, thách thức đặt ra cho cả GS và SV. 

GS. John Vũ

THÁCH THỨC của HỌC TÍCH CỰC

Mọi SV đều muốn thấy sự liên 
quan của nội dung môn học với 
vấn đề thế giới thực. Họ muốn 
biết họ có thể làm được gì với 
tri thức mà họ đã học, cách áp 
dụng nó và tình huống đời 
thực, cách giải quyết vấn đề 
thực khi nó xảy ra.

Tính chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý tiến độ, tinh thần đối thoại được SV thể hiện không chỉ trong 
quá trình học mà còn trong sự trao đổi, tìm kiếm hỗ trợ từ các GS CMU. (ảnh chụp ngày 13/3/2012, lầu 7, Cơ sở 1 của Trường)
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gày nay, thiết bị di động tích 
hợp với các thiết bị xử lý, tính 
toán cầm tay rồi được “nhúng” 

vào máy móc. Thị trường di động đang 
phát triển mạnh. Chúng ta cần mạng 
toàn cầu để điều khiển các thiết bị đó; 
đồng thời, cần giải pháp an ninh và bảo 
mật thông tin. Kết cấu nền sẽ hỗ trợ 
thiết bị di động toàn thế giới. Ví dụ, khi 
đến Việt Nam, tôi không biết cấu trúc 
mạng ở đây nhưng di động của tôi vẫn 
làm việc bình thường. 

Năm 1955, cứ 8 triệu người thì có 1 máy 
tính. Năm 2015, bình quân 10 máy tính/
người. 5 năm nữa, dự đoán lượng thiết 
bị di động có thể lên đến 60 tỷ. 

Tốc độ phát triển nhanh chóng của 
thiết bị di động đặt ra vấn đề mạng. 
Khái niệm Internet of Things (internet 
của vạn vật) ra đời. Một máy móc nào 
đó được gắn thiết bị cảm biến (sensor) 
với thiết bị phát không dây, cả hai có 
thể liên lạc qua internet mà không 
cần thông qua con người. Điều này sẽ 
nhanh chóng làm sụp đổ hệ thống kết 
cấu nền hiện tại. Chúng ta đã tạo ra các 
thiết bị kết nối thiết bị với con người 
(machine – to – person), con người với 
máy móc (person – to – machine) và 

hiện nay, máy móc tự làm việc và liên 
hệ với nhau (machine – to – machine). 

Với kết cấu nền hiện tại, sự phát triển 
internet của vạn vật trở thành gánh 
nặng. Phải tăng quy mô thiết bị lưu trữ 
lượng dữ liệu ngày càng lớn và tương 
tác giữa các thiết bị. Điều đó dẫn đến 
những quan ngại về an ninh, sự hài 
hòa của mạng lưới kết nối. Ví dụ ở Mỹ 
hiện có hệ thống an ninh căn hộ, điều 
khiển trực tiếp bằng điện thoại. Vậy 
điện thoại của tôi phải lưu trữ thông 
tin của mọi thiết bị trong nhà. Dữ liệu 
đó sẽ bị đe dọa nghiêm trọng khi điện 
thoại bị hỏng. 

Điều then chốt là tìm ra các “phần mềm 
giữa” - chất “keo” gắn kết các thiết bị, 
phương tiện, ứng dụng khác hoặc các 
loại dữ liệu. Làm thế nào để kết nối sản 
phẩm và phần mềm có sẵn mà không 
cần phải phát minh thêm sản phẩm hay 
ứng dụng thay thế nào? “Mặt trước” là 
các thiết bị cho người dùng, “mặt sau” 
là các dữ liệu phục vụ việc điều hành, 
“chính giữa” là phần dịch vụ. Nếu chúng 
ta thay đổi mật độ dữ liệu của hệ thống 
thì cách tổ chức thông tin thay đổi, ảnh 
hưởng đến toàn bộ “mặt trước”. Vì vậy, 
khó để quản lý, hỗ trợ những hệ thống 

có yêu cầu an ninh phức tạp. Từ đó đòi 
hỏi cần có cái nhìn mới về vai trò của 
“mặt sau”. 

Làm sao tôi có thể giúp người khác 
dùng các dịch vụ mà họ không cần biết 
về hoạt động bên trong? Người phát 
triển phần mềm cần chú trọng những 
việc đó và thay đổi sản phẩm. 

Giáo sư Anthony Lattanze 

Những cuộc cách mạng làm 
thay đổi cách làm việc của con 
người. Hiện nay là cách mạng 
CNTT. Internet bắt đầu phát 
triển vào những năm 80 trên 
cơ sở TCP/IP; những năm 90, 
xuất hiện web http; năm 2000, 
các dịch vụ web được mở rộng 
và đến năm 2010, người ta nói 
nhiều đến “internet của vạn 
vật”. Mỗi lần phát triển đòi hỏi 
sự thay đổi cách thức làm việc 
cho phù hợp. 

Sáng 13/3/2015, GS. Anthony Lattanze - Giám đốc Viện Nghiên cứu phần mềm quốc tế, CMU - chủ trì seminar “Mobile Apps” 
tại Trường ĐH Văn Lang. Xu hướng phát triển công nghệ di động trong tương lai gần với sự xuất hiện của Internet of Things 
và Middleware, những vấn đề chưa có cuốn sách nào đề cập đến, đã được phác họa qua cái nhìn thức thời của GS.

SỰ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG
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Môn học do CMU chuyển giao

Fundamentals of Computing System Integration Practices

Fundamentals of Computing 2 Information System Management

Introduction to Software Engineering Software Process & Quality Management

Introduction to Information Systems Capstone Project for Software Engineering

Introduction to Computer Network
& Telecommunications Capstone Project for Information Systems

Software Project Management Security Network Practices

Application Development Practices Software Reuse and Integration

Advanced Software Construction Business Value & Relationship

Requirements Engineering Elements of Network Security

Information System Applications 
– Database

Information Warfare & Cyber Security

Object Oriented Programming – C++ Hacking Exposed

Software Architecture and Design Web Application Security

Software Measurements & Analysis Incidence Response

Software Testing Security Architecture

Information Systems Theories & Practices Capstone Project for Security Information

Xuất phát từ cam kết giúp đỡ giáo dục Việt Nam của Boeing, phát triển mối quan hệ gắn bó giữa Boeing và CMU, chương trình 
đào tạo hai ngành SE, ISM của CMU đã được triển khai đào tạo tại Trường ĐH Văn Lang từ năm 2008. 

Mong muốn có thể tuyển dụng được nhân lực CNTT Việt Nam cho cơ sở sản xuất của Hãng ở Châu Á, tin tưởng vào chất lượng 
đào tạo của chương trình tại Văn Lang, trong những năm qua, Hãng máy bay Boeing đã dành 35 suất học bổng, 1.000 USD/
suất cho SV ngành SE của Trường ĐH Văn Lang. Học bổng Boeing được bình chọn dựa trên năng lực học tập, năng lực lãnh 
đạo, khả năng làm việc nhóm của SV. 

Học bổng Boeing được TS. John Kang - Giám đốc khu vực Châu Á của CMU,  
trao cho 15 SV ngành SE của Văn Lang, 15/3/2015. 

“1000 USD cho mỗi SV là số tiền không phải nhỏ. Ở đất nước chúng tôi, số tiền 
để học ĐH là vấn đề lớn của cả gia đình, là sự tích góp rất lâu của mọi người. Bà 
nội nói rằng bà sẽ bán đất để góp tiền cho tôi đi học. Nhưng điều bà tôi vui nhất 
khi biết tôi đạt được học bổng không phải là ba mẹ sẽ đỡ một phần gánh nặng 
mà tôi là 1 trong 10 SV học tốt nhất của khoa. Họ biết tôi đã nỗ lực rất nhiều”. 

(Nguyễn Thế Hiển, SV ngành SE khóa 2008-2012).

Từ năm 2008 đến nay, CMU đã chuyển 
giao 30 môn học cho Văn Lang. 

Sau khi kết thúc môn học và đạt điều 
kiện yêu cầu, CMU cấp Chứng chỉ môn 
học cho SV ngành SE, ISM. Tính đến 
nay, 2.790  Chứng chỉ môn học đã được 
CMU cấp cho SV Văn Lang. Với danh 
tiếng của CMU, các Chứng chỉ này có 
giá trị lớn khi SV bước vào thị trường 
nhân lực phần mềm toàn cầu. 

Thông tin về SV và Chứng chỉ môn học 
được lưu trữ, công bố tại website của CMU: 

CHƯƠNG TRÌNH
SE, ISM

HỌC BỔNG BOEING
.. . . . . . . . . . . . . . .

http://strategic.isri.cmu.edu/elearning/val/home.

...
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hụ huynh thường hỏi tôi: Ngành 
nghề nào cơ hội việc làm tốt 
nhất? Tôi trả lời: Khoa học, công 

nghệ, kỹ nghệ và toán học (STEM) 
có nhu cầu nhân lực cao và chưa đủ 
nguồn cung. Trong số đó, công nghệ là 
tốt nhất vì CNTT tác động lên mọi mặt 
của đời sống. Nhiều công ty sử dụng hệ 
thông tin; việc làm CNTT phong phú từ 
vị trí dành cho những người mới vào 
nghề (kiểm thử, phát triển phần mềm) 
tới vị trí chuyên sâu hơn (quản lý CNTT, 
phân tích hệ thống, kiến trúc sư hệ 
thống, kiến trúc sư dữ liệu) và cả ở vị trí 
cấp cao (giám đốc kỹ thuật, giám đốc 
thông tin). 

Phần lớn SV mới tốt nghiệp sẽ ở vị trí 
kiểm thử, phát triển phần mềm trước 
khi thăng tiến lên vị trí quản lý kỹ thuật 
hay phân tích hệ thống – người đặt yêu 
cầu và thiết kế hệ thông tin cho tổ chức, 
thiết kế hệ thống mới hay lên ý tưởng 
nâng cấp phần cứng, phần mềm cho 

hệ thống hiện tại. Có nhiều tên gọi cho 
người phân tích tùy công việc chuyên 
môn: phân tích hệ thống, mạng, cơ sở 
dữ liệu. Việc phân tích yêu cầu cao về kỹ 
năng mềm để trao đổi với khách hàng, 
thu được yêu cầu và kinh nghiệm thực 
hiện hệ thông tin. Sau vài năm, nhiều 
người phân tích phát triển lên vị trí 
quản lý dự án. 

Một trong những vị trí quan trọng khác 
trong công ty CNTT là quản lý hệ thống. 
Vị trí này yêu cầu cả tri thức kinh doanh 
lẫn kỹ thuật để thực hiện giải pháp công 
nghệ phù hợp nhu cầu của từng công 
ty. Ngày nay, phần lớn người quản lý hệ 
thống tốt nghiệp từ ngành ISM. Công 
việc của họ đảm bảo cho hệ thông tin 
(mạng, cơ sở dữ liệu, email, internet/
intranet) hoạt động bình thường, an 
toàn. Người quản lý mạng và hệ thống 
giám sát; điều chỉnh hệ thống để giới 
hạn thời gian tắt, phân bổ giải thông; an 
ninh hệ thông tin. 

Theo báo cáo công nghiệp ở Mỹ, việc 
làm công nghệ tăng trưởng nhanh 
với hàng triệu vị trí khắp thế giới. Tuy 
nhiên, bên cạnh kỹ thuật, những vị trí 
này yêu cầu kỹ năng mềm thành thạo vì 
công việc luôn triển khai trong tổ; yêu 
cầu thái độ học tập cả đời vì công nghệ 
thay đổi nhanh tới mức tri thức chuyên 
ngành có thể nhanh chóng trở nên lỗi 
thời. Đó là lý do SV học các ngành này 
cần rèn luyện, thích ứng với thái độ học 
tập mới, học liên tục. 

SE là lĩnh vực tương đối mới nên một 
số trường chưa đào tạo tốt vì vẫn dùng 
phương pháp ghi nhớ truyền thống 
thay vì thực hành. SV phải nghiên cứu 
chương trình, phương pháp đào tạo để 
chọn đúng trường, đúng ngành; đảm 
bảo sau tốt nghiệp, có đủ năng lực xây 
dựng nghề nghiệp. 

GS. John Vũ

Tháng này, nhiều bạn tốt nghiệp THPT sẽ vào ĐH với hy vọng tấm bằng ĐH sẽ giúp họ có việc làm 
tốt. Nhưng bao nhiêu bạn biết rằng tấm bằng ấy KHÔNG đảm bảo điều gì trừ khi SV có tri thức và 
kỹ năng mà thị trường lao động cần. SV, phụ huynh phải hiểu ĐH là hạng mục đầu tư quan trọng; 
phải nghiên cứu chọn đúng trường, đúng ngành, đảm bảo tương lai. 

ác nhà kinh tế cảnh báo: trong thời đại thông tin này, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có sự ổn định. MỌI quản lý đều phải 
hiểu CNTT vì ĐỘNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG cho thay đổi là CÔNG NGHỆ. Bạn chọn lựa đi trước thay đổi, hay 
để nó tác động? Tri thức về công nghệ là THEN CHỐT. Trước đây, chi phối thị trường toàn cầu là các công ty chế 

tạo lớn, nhưng hiện nay là các công ty công nghệ. Mới đây, Exxon Oil Company còn là công ty lớn nhất thế giới nhưng 
hiện nay, Apple Computer và Google mới là các công ty có doanh thu lớn nhất. Phần lớn danh sách tỷ phú hiện nay là các 
doanh nhân công nghệ như Gates, Zuckerberg, Page, Ellison,... Đó là bằng chứng Thời đại công nghiệp qua rồi và chúng 
ta đang trong Thời đại CNTT. Thay đổi nghĩa là bỏ cách thức cũ và chấp nhận cách thức mới. Điều đó KHÔNG dễ dàng; 
nhưng không thay đổi thì KHÔNG thể sống còn. Khi cửa hàng trực tuyến mở ra, hàng triệu cửa hàng bán lẻ nhỏ đóng 
cửa; tương tự điện thoại di động thay thế điện thoại có dây. Với công nghệ, mọi người phải từ bỏ điều đã quen thuộc và 
học cái mới. Cơ bản, thay đổi KHÔNG phải là chuyện kỹ thuật mà là chuyện thái độ. Nếu bạn hiểu, đồng ý với phương 
hướng và chấp nhận thay đổi, tất yếu mọi thay đổi khác sẽ xảy ra./.

GS. John Vũ

VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ   
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khi người quản lý   dự án phần mềm Là phụ nữ đã lập gia đình, tôi 
khẳng định: “Việc quản lý dự án phần 
mềm cũng giống sinh con vậy”. Tôi viết 
điều này dành cho phụ nữ vì phần lớn 
đàn ông không hiểu mấy việc sinh nở. 
Tôi hy vọng sẽ nhiều phụ nữ học SE, bởi 
nhiều người trong chúng ta sẽ trở thành 
“người quản lý dự án” trong khi cánh đàn 
ông vẫn làm việc như người phát triển 
hay kiểm thử, hahaha!

Là SV SE, các bạn đã, đang và sẽ học về 
“Vòng đời quản lý dự án”. 

Pha “Khởi đầu dự án” khiến bạn vui như 
khi biết mình mang thai và sẽ làm mẹ. 
Được đề bạt làm người quản lý dự án 
là rất kích động nhưng cũng nhiều lo 
nghĩ. Có hàng ngàn thứ phải làm, thách 
thức là biết cái nào hữu dụng. Nên nói 
chuyện với khách hàng, lấy yêu cầu, đặt 
mục tiêu cho dự án.

Pha “Lập kế hoạch dự án” rất không thoải 
mái, giống như 3 tháng đầu thai kỳ. Bạn 
mệt mỏi vì khách hàng không biết họ 
muốn gì, đổi ý liên tục. Mẹ chồng cũng 
vậy. Bà có nhiều lời khuyên mâu thuẫn 

là Phụ nữ
Sophia là SV ngành SE, CMU. Không 
chỉ giỏi kiến thức chuyên môn, Sophia 
còn nổi tiếng khôi hài. Trong buổi 
thảo luận về công nghệ, cô ấy làm cả 
lớp cười vang khi phát biểu: “Có câu 
ngạn ngữ cổ của La Mã: Khi đàn bà 
chán, họ đi mua sắm, nhưng khi đàn 
ông chán, họ đi xâm lăng nước khác 
và gọi đó là “đi mua sắm”! Ngày 
nay, trong thời đại CNTT, ngạn ngữ 
này nên được đổi thành: “Khi đàn 
bà chán họ vào ĐH và học CNTT - 
Information Technology, IT; nhưng 
khi đàn ông chán, họ chơi game và gọi 
nó là “Đầu tư công nghệ ” - Investigate 
Technology, IT! 
Tốt nghiệp năm 2009, Sophia trở về 
Italy và làm việc cho một công ty 
phần mềm. Đây là chia sẻ của cô về 
nghề Quản lý Dự án Phần mềm.

vì không biết mình nói gì! Chồng thì vô 
dụng vì anh ta chẳng biết gì về yêu cầu, 
phạm vi dự án và ai nên vào nhóm; anh ta 
đứng nhìn, vô tích sự như khi bạn bị ốm 
nghén. Là người quản lý, bạn nghĩ suốt về 
ước lượng thời gian. Bạn chỉ có 9 tháng để 
chuyển giao; không được trượt lịch! Bạn 
phải nghĩ về quản lý rủi ro vì phải chắc dự 
án chuyển giao đúng hạn, chất lượng cao.

Pha “Thực hiện dự án” là 6 tháng tiếp 
theo – thời gian dài như cả thế kỷ. Bạn 
sẽ kiến trúc và thiết kế dự án với đủ 
loại thức ăn. Quên quần áo kiểu cọ đi, 
nó sẽ không vừa nữa! Khi theo dõi cẩn 
thận tiến độ, bạn cần người khác giúp 
đỡ. Bạn phải chắc người đảm bảo chất 
lượng (chồng bạn) đang làm việc bằng 
cách đem cho bạn thức ăn bạn muốn, 
dù đó là nửa đêm. Bạn cũng cần giúp 
người quản lý cấu hình (mẹ chồng) vì 
bà ấy sẽ kiểm soát mọi thay đổi cho dự 
án. Mọi thay đổi phải được kiểm duyệt 
và chấp thuận trước khi được thêm vào. 
Nếu bạn lập kế hoạch kỹ cho dự án thì 
người phát triển sẽ lập trình tốt và kiểm 
thử không có lỗi, không khiếm khuyết. 

Pha “Đóng gói dự án” đôi khi làm bạn 
“đau đớn”. Nếu bạn không lập kế hoạch 
cẩn thận, bao giờ cũng có thay đổi vào 
phút chót, nhưng đó không phải là lỗi 
của bạn hay của nhóm. Thay đổi phút 
chót thường tới từ khách hàng hay các 
yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát. Việc 
chuyển giao là thời gian hạnh phúc 
tùy cách nhìn của người đảm bảo chất 
lượng hay người quản lý cấu hình do 
sản phẩm cuối (con bạn).

Như thế, bạn hoàn thành vai trò quản 
lý, đồng thời đợi dự án tiếp theo. Điều 
đó còn tùy thuộc vào khách hàng (giờ 
là chồng bạn)!

Đời sống ĐH với những hoạt động văn hóa, thể thao là môi trường tích cực để các 
bạn rèn luyện kỹ năng mềm và cập nhật kiến thức xã hội. Bản lĩnh SV ngành SE 
được khẳng định bằng Giải Nhất Hội thi “SV Văn Lang với truyền thống Đạo đức – 
Ý chí – Sáng tạo” 2015 của bạn Nguyễn Thị Thanh Quyên. 
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CỰU SINH VIÊN 

Bạn có hài lòng với công việc và công ty 
có hài lòng về bạn?

Theo khảo sát của Khoa CNTT, tháng 3/2015, cựu SV ngành SE tốt nghiệp năm 2012, 2013, 2014: 51% có 
việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp; 93% có việc làm sau 6 tháng. Mức lương phổ biến là 6 – 8 triệu/tháng. 

Thời gian tìm được việc làm  sau tốt nghiệp

Dưới 1 tháng: 51%

1 - 3 tháng: 33%

3 - 6 tháng: 9%

6 - 9 tháng: 6%

Hơn 9 tháng: 1%.

Dưới 4 triệu: 2%

4 - 6 triệu: 25%

6 - 8 triệu: 36%

8 - 10 triệu: 24%

Trên 10 triệu: 13%

Mức thu nhập của SV  sau tốt nghiệp (VNĐ/tháng)

Một số công ty phần mềm hàng đầu 
Việt Nam đã tuyển dụng SV chương 
trình: CSC, Global CyberSoft, Soft 
Foundry, LogiGear, Harvey Nash ... 

(số liệu 3/2015)

Trần Nguyễn Hoàng Tân: Tôi hiện là chuyên viên phân tích kinh doanh (BA), công 
ty  Harvey Nash. Khả năng nghiên cứu là lợi thế của SV ngành SE Văn Lang. Điều 
này khiến người học không bị bó buộc trong khuôn khổ. Mỗi người có thể lựa chọn 
tham gia nhiều vai trò khác nhau trong dự án: BA, Developer, QC, QA,… Dù ở vai 
trò nào, bạn cũng có đủ kiến thức nền để làm việc; điều quan trọng là xác định vai 
trò công việc mình mong muốn để đào sâu nghiên cứu. 

Lê Bùi Đức: Tôi đang làm việc tại SoftFoundry, vị trí Mobile Development, mức lương 
hiện tại khoảng 16-20 triệu/ tháng. Đây là mức lương phổ biến dành cho những 
người có kinh nghiệm khoảng 2 năm trong lĩnh vực SE. Tôi hài lòng với mức lương 
này và hài lòng vì mình được công ty đánh giá tốt.

Đặng Thế Cường: Làm việc tại Global 
Cybersoft, tôi thích nghi tốt với quy 
trình làm việc của công ty theo chuẩn 
CMMI, không cần phải đào tạo lại (khóa 
đào tạo này gần giống với Capstone 
Project mà chúng tôi đã trải qua vào 
năm cuối ở Văn Lang). Tôi làm việc ở đây 
được 1 năm rưỡi, mức lương hiện tại  
trên 10 triệu đồng/ tháng, có gần 10 SV 
Văn Lang hiện là đồng nghiệp của tôi. 

Nhóm SV khóa 2008 – 2012 thực hiện capstone “Eco Systems Project” báo cáo tiến độ làm việc trước các GS của CMU.  
Tinh thần phản biện, khả năng thuyết trình của các bạn là kết quả rèn luyện qua 4 năm học.
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VIỆC LÀM (Đơn vị tính: %)

Nguyễn Phú Quang: Chương trình không chỉ dạy làm sản phẩm mà dạy “cách”, dạy 
“học” để làm ra sản phẩm theo yêu cầu. Mỗi người một cách suy nghĩ, tiếp cận, 
giải quyết vấn đề, phương pháp thực hiện khác nhau. Đây là sự khác biệt căn bản, 
tạo ra lợi thế cạnh tranh. Hiện nay, các trường chủ yếu đào tạo lập trình và kiểm 
thử, nguồn cung này đang cao. Trong khi nhân lực tầm cao ngành phần mềm còn 
thiếu. Đây chính là cơ hội cho SV ngành SE Văn Lang. Công việc thực tế không chỉ 
cần kiến thức lập trình, kiểm thử mà cần phải biết tài liệu hóa khi chuyển giao 
dự án, hoạch định chiến lược, báo cáo công việc, trình bày demo, hướng dẫn sử 
dụng, biên soạn tài liệu thuyết trình và quảng bá sản phẩm,… 

Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm CMU – 
VLU có lợi thế cạnh tranh? Lương Thị Hồng Hạnh: Trong lĩnh vực 

CNTT nói chung và Phần mềm nói 
riêng, không có nhiều nữ. Đó là một 
lợi thế đối với các bạn nữ học Phần 
mềm. Tôi đang làm tại SoftFoundry, vị 
trí Software Engineer. Mức lương hiện 
tại hơn 500 USD/ tháng. Sau 4 năm, tôi 
đã tự học, mở mang thêm kiến thức 
và tự tin hơn nhiều. Công việc tốt, thu 
nhập tốt đã giúp tôi có cuộc sống tốt 
hơn. Chọn học kỹ thuật phần mềm là 
một quyết định quan trọng và đúng 
đắn của tôi. 
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Hàng năm, Nhà trường 
tiến hành khảo sát việc 
làm của sinh viên sau 
1 năm tốt nghiệp. Năm 
2013, 2.537 sinh viên đã 
tốt nghiệp. Sau 1 năm, 
88% sinh viên có việc 
làm, thu nhập phổ biến 
4-8 triệu đồng/tháng.

Những Cử nhân ngành SE khóa đầu tiên đào tạo theo chương trình CMU tốt nghiệp, tháng 7/2012.
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Đại học - một chương mới
Đại học (ĐH) là nơi bạn xác định tương 
lai, chọn bạn bè, thay đổi bản thân theo 
những gì mình mong muốn. Với sự độc 
lập mới mẻ này, bạn cần có kỷ luật tự 
giác, khả năng kiểm soát bản thân để 
thay đổi tích cực.

Bạn phải học cách quản lý thời gian ở 
ĐH. Thời gian giới hạn, và có nhiều thứ 
để làm; vì vậy, bạn phải học cách đặt 
ưu tiên. Khi người khác tiệc tùng, chơi 
game, yêu đương; bạn phải HỌC, vì bạn 
vào ĐH để được giáo dục và bạn chỉ 
có vài năm. Việc HỌC nên là ưu tiên số 
1, những thứ khác có thể đợi. Hãy xác 
định và cẩn thận trong việc lập, quản lý 
thời gian biểu ngay năm đầu.

Những gì xảy ra ở PTTH là quá khứ, nó 
không có nghĩa gì mấy ở ĐH. Bạn từng 
là học sinh trung bình ở PTTH nhưng 
nếu nỗ lực, bạn có thể là SV xuất sắc 
ở ĐH. Bạn từng “nổi tiếng” thời PTTH 
nhưng ĐH có nhiều người cũng từng 
“nổi tiếng” như bạn. Mọi người đều 
bình đẳng như nhau về cơ hội ở điểm 
khởi đầu này. ĐH là “CHƯƠNG MỚI” 
trong cuốn sách cuộc đời. 

Ở PTTH có điểm danh; nếu bạn bỏ tiết, 
ba mẹ sẽ biết. Ở ĐH, phần lớn giảng 
viên không điểm danh; nếu bỏ tiết, đó 
là vấn đề của bạn. Kỷ luật đầu tiên bạn 
cần thực hiện ở ĐH là dự lớp đầy đủ. 
Bạn sẽ ngạc nhiên vì nhiều SV thường 
bỏ tiết. Nếu nhiễm thói quen xấu này, 
bạn sẽ không thể học tốt ở năm nhất. 
Đó là lý do SV bị đình chỉ học. Phần 
lớn giảng viên không dạy theo sách 
giáo khoa. Nếu lên lớp đầy đủ, bạn sẽ 
học được phương thức để tiếp cận tri 
thức mới. Bạn biết mong đợi của giảng 
viên dành cho bạn. Bạn lên lớp để học 
từ người khác vì bạn KHÔNG chỉ học 
sách giáo khoa. Bạn lên lớp để nghe và 
hỏi, thảo luận, để học, nên hãy học một 
cách nghiêm chỉnh. 

Sau giờ học, bạn nên tìm một chỗ yên 
tĩnh, kiểm lại điều đã học bằng cách so 
sánh những ghi chép với giáo trình, tài 
liệu. Tôi thường khuyên SV dành thời 
gian học ở thư viện cho đến khi nó 
thành thói quen. Nếu bạn trì hoãn rồi 
học nhồi nhét vài ngày trước khi thi, 
bạn có thể qua được kỳ thi nhưng sẽ 

không có tri thức. Nếu copy, bạn đang 
lừa dối, phủ nhận năng lực bản thân và 
từ chối cơ hội học điều tốt cho tương 
lai. Bạn có thể có bằng cấp, nhưng sẽ 
không có khả năng tìm, giữ việc làm. 

Ở ĐH, bạn phải đọc tài liệu, và báo, tạp 
chí, blog trực tuyến, web chuyên môn. 
Ngoài ra, bạn nên đọc tiểu thuyết, sách 
khoa học viễn tưởng, lịch sử, triết học. 
Đọc để học, để làm giàu tri thức, để 
giải trí. Chỉ bằng việc đọc, bạn mới có 
được nhiều thông tin. Một lợi ích khác 
là càng đọc nhiều, bạn sẽ càng viết tốt. 
Đọc và viết là 2 kỹ năng quan trọng 
cho công việc. Thói quen đọc sẽ giúp 
cho việc đọc, học sau ĐH dễ dàng hơn. 

ĐH không chỉ có học; bạn nên dành thời 
gian cho các hoạt động khác giúp mình 
thảnh thơi, khỏe mạnh. Bạn không phải 
là máy nên bạn cần giữ sức khỏe. Chỉ 
khi có trách nhiệm với bản thân như 
một người trưởng thành, bạn mới có 
thể thực hiện trách nhiệm với gia đình, 
xã hội và đất nước. 

GS. John Vũ

Ngày hội Sinh viên Văn Lang, 29/3/2015.
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KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015

Nộp hồ sơ ĐKDT:

01 – 30/4, tại trường THPT  
hoặc Sở GD & ĐT địa phương.

Lịch thi:

01/7: Toán, Ngoại ngữ;

02/7: Văn, Lý;

03/7: Địa, Hóa;

04/7: Sử, Sinh.

12-14/7: Thi các môn Vẽ 
              tại trường  ĐH Văn Lang 

Để xét tốt nghiệp THPT
Đăng ký thi 4 môn: Toán, Ngoại ngữ, Văn và 1 trong 5 môn: Lý, Địa, Hóa, Sử, Sinh. Để 
tuyển sinh đại học: đăng ký cụm thi THPT quốc gia do trường ĐH chủ trì; các môn thi 
theo tổ hợp môn (khối thi) vào ngành, trường mình chọn.  

Đăng ký tuyển sinh đại học
Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn 
do Bộ GD & ĐT quy định), đạt điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường ĐH có thể sử 
dụng Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký tuyển sinh đại học. 

Đợt xét tuyển NV1 (dự kiến 01 – 20/8)
Dùng Phiếu số 1, đăng ký xét tuyển vào 1 trường ĐH (tối đa 4 ngành). Trường ĐH 
xét theo thứ tự ngành mà thí sinh đăng ký. Thí sinh trúng tuyển NV1 không còn 
quyền xét tuyển NVBS.

Đợt xét tuyển NVBS (dự kiến, NVBS đợt 1: 25/8 - 15/9)
Thí sinh dùng 3 Giấy chứng nhận kết quả thi còn lại để xét NVBS vào 3 trường 
khác nhau, (tối đa 4 ngành/ trường); có thể nộp cùng lúc 3 trường hoặc nộp theo 
từng đợt. 

Trong thời gian của đợt xét tuyển, thí sinh được quyền rút hồ sơ để nộp vào 
trường khác.
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Các môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa: lấy điểm thi từ kỳ thi THPT quốc gia.

Các môn Vẽ (tuyển vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, Thời trang, Nội thất, Đồ họa): thi hoặc xét điểm. 

Trường ĐH Văn Lang tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình họa mỹ thuật, hoặc xét điểm Vẽ từ 7 trường ĐH: 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.

Ngày thi: 12/7/2015: thí sinh tập trung; 13, 14/7/2015: thi môn Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa và Vẽ Trang trí. 

Hồ sơ, lệ phí:  xem chi tiết tại: www.vanlanguni.edu.vn.

(*): Môn thi chính
(*) Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa: Vẽ đầu tượng

NGÀNH (MÃ NGÀNH) TỔ HỢP MÔN THI THAM KHẢO  
ĐIỂM CHUẨN 2014

THAM KHẢO HỌC PHÍ 
2014 (VNĐ/HK)

Thiết kế Công nghiệp (D210402) Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật * | Toán, Lý,  Vẽ Mỹ 
thuật* | Toán, Văn, Vẽ  Trang trí *|  
Văn, Vẽ Hình họa,  Vẽ Trang trí *

H, V, V1: 22, H1: 20.5 12.500.000

Thiết kế Nội thất (D210405) H: 25, H1: 22, V, V1: 23 12.500.000

Thiết kế Đồ họa (D210403) Toán, Văn, Vẽ Trang trí * | 

Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí *

H: 23, H1: 21.5 12.500.000

Thiết kế Thời trang (D210404) H: 23, H1: 20.5 12.500.000

Kiến trúc (D580102)
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật * |  
Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật *

V, V1: 23 12.000.000

Ngôn ngữ Anh (D220201) Toán, Văn, Anh * D1: 20 9.500.000

Quản trị Kinh doanh (D340101)

Chuyên ngành Quản trị Hệ thống 
Thông tin - ISM 

Toán, Lý, Hóa | 
Toán, Lý, Anh | 
Toán, Văn, Anh

A, A1: 14.5, D1: 15
9.500.000

11.000.000

Kinh doanh Thương mại (D340121) A, A1: 14, D1: 15 9.500.000

Tài chính Ngân hàng (D340201) A, A1: 14, D1: 14.5 9.500.000

Kế toán (D340301) A, A1: 14, D1: 14.5 9.500.000

Kỹ thuật Phần mềm (D480103) 
(Đào tạo theo chương trình của
Carnegie Mellon University, CMU, Mỹ)

A, A1, D1: 14 14.500.000

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

(D340103) 
 
Quản trị Khách sạn (D340107)

Toán, Lý, Hóa |  
Toán, Lý, Anh |  
Toán, Văn, Anh |  
Toán, Văn, Pháp

A, A1: 14.5

D1: 16, D3: 15

10.000.000

A, A1: 15.5 
D1: 16. D3: 14.5

9.500.000

Chương trình Hai văn bằng Việt Nam - Pháp các ngành Du lịch. Tham khảo học phí 2014: 15.000.000 VNĐ/HK

Quan hệ Công chúng (D360708)
Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |  
Toán, Văn, Anh |  Văn, Sử, Địa

A: 15, A1: 16.5,  
C: 14, D1: 17 9.000.000

Công nghệ Sinh học (D420201) Toán, Lý, Hóa | Toán, Sinh, Hóa |  
Toán, Sinh, Lý | Toán, Sinh, Anh A: 13, B: 14 8.500.000

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 
(D510406)

Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |  
Toán, Sinh, Hóa | Toán, Hóa, Anh A: 14, B: 15 8.500.000

Kỹ thuật Nhiệt (D520115)
Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |
Toán, Hóa, Anh

A, A1: 13 8.000.000

Kỹ thuật Công trình Xây dựng 
(D580201) Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh A, A1: 14 9.000.000

Năm 2015, Trường ĐH Văn Lang Xét tuyển và Thi tuyển kết hợp xét tuyển.

TRƯỜNG ĐH VĂN LANG TUYỂN 3.200 SINH VIÊN
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Hệ thống văn bằng của Trường ĐH Văn Lang nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Năm 2006, Trường ĐH Văn Lang 
tham gia kiểm định chất lượng.
Tháng 02/2009, Hội đồng Quốc 
gia Kiểm định Chất lượng 
Giáo dục đã đề nghị Bộ GD 
& ĐT công nhận Trường ĐH 
Văn Lang “đạt tiêu chuẩn 
chất lượng giáo dục quốc gia”.

hành lập năm 1995, Văn Lang là một trong số các trường ĐH ngoài công lập 
đầu tiên ở phía Nam. Trụ sở chính của Trường tọa lạc ở trung tâm Tp. HCM – 
45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1. Cơ sở 2 cách đó hơn 6 km – 233A Phan Văn Trị, Q. 

Bình Thạnh. Ký túc xá đặt tại 160/63A-B Phan Huy Ích, Q. Gò Vấp. Khu trường mới Văn 
Lang, diện tích hơn 5,2 ha, đang xây dựng tại P. 5, Q. Gò Vấp, hướng đến một không 
gian đại học hiện đại. Các cơ sở đều thuộc sở hữu của Nhà trường, phục vụ đào tạo.

Trường ĐH Văn Lang đào tạo bậc Đại học và Cao học, hệ chính quy tập trung. 
Trường hiện có gần 11.000 sinh viên (SV) . Văn Lang là một trường ĐH đa ngành, 18 
ngành học của Trường được tổ chức thành 4 nhóm ngành, gồm: Kỹ thuật – Công 
nghệ, Kinh tế, Kiến trúc – Mỹ thuật ứng dụng và Xã hội – Nhân văn. Các chương 
trình hợp tác đào tạo quốc tế được triển khai ở nhiều ngành. Đội ngũ cán bộ, giảng 
viên cơ hữu ngày một lớn mạnh, cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng uy tín, 
đảm bảo chất lượng hoạt động điều hành và đào tạo của Trường.

Sau 20 năm, Nhà trường đào tạo 30.943 Cử nhân, Kỹ sư, Kiến trúc sư. Nguồn nhân 
lực từ Trường đã được thị trường lao động đón nhận. Nhiều cựu SV đã trưởng 
thành, có đóng góp thực sự cho xã hội và tạo ra cộng đồng cựu SV Văn Lang với 
những hoạt động hỗ trợ thế hệ đàn em.

Năm 2015 – 2016, Nhà trường tuyển sinh trên cơ sở kỳ thi THPT quốc gia; tổ chức 
thi các môn Vẽ vào các ngành Kiến trúc, Mỹ thuật Công nghiệp. Chỉ tiêu: 3.200 sinh 
viên ĐH, 50 học viên cao học.

Email: tttt@vanlanguni.edu.vn;  tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
           p.dt@vanlanguni.edu.vn
Điện thoại: 08. 38374596 – 08. 38369640
w w w . v a n l a n g u n i . e d u . v n

Lễ tốt nghiệp Văn Lang: ngày vui của gia đình lớn: tân khoa, cha mẹ, ông bà, anh chị em và thầy cô. (ảnh Lễ Tốt nghiệp, 7/2014)
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