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Về Trường Đại học Văn Lang 

Để trở thành sinh viên Văn Lang?

Đời sống sinh viên ở Văn Lang 

Học phí – Học bổng – Hỗ trợ sinh viên

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Ngành Kiến trúc 

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Ngành Công nghệ Sinh học

Ngành Kế toán

Ngành Tài chính Ngân hàng

Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành Kinh doanh Thương mại

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 

Ngành Quản trị Khách sạn

Ngành Ngôn Ngữ Anh

Ngành Quan hệ Công chúng

Ngành Văn học (ứng dụng) 

Ngành Thiết kế Nội thất

Ngành Thiết kế Đồ họa

Ngành Thiết kế Thời trang

Ngành Thiết kế Công nghiệp

Tốt nghiệp 

Việc làm - Lập nghiệp



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 được thực hiện 
tháng 6/2016). Nhiều cựu sinh viên của Trường đã trưởng thành, thành công và có 
cuộc sống hạnh phúc. Đội ngũ cựu sinh viên Văn Lang hùng mạnh, tích cực hỗ trợ 
thế hệ đàn em.

Hiện nay, Trường ĐH Văn Lang có khoảng 11.000 sinh viên bậc đại học và 65 học 
viên cao học, hệ chính quy tập trung. 

Trường có 19 ngành đào tạo bậc đại học, chia thành 4 nhóm ngành: Kinh tế, Kỹ 
thuật – Công nghệ, Kiến trúc – Mỹ thuật, và Xã hội – Nhân văn, định hướng cung 
- ứng theo nhu cầu xã hội. Đảm bảo hoạt động đào tạo, quản lý là đội ngũ hơn 
500 giảng viên và cán bộ - nhân viên cơ hữu của Trường, cùng sự cộng tác của các 
giảng viên thỉnh giảng uy tín trong nhiều lĩnh vực.

5 giá trị được trường đH Văn Lang Vun đắp qua các tHế Hệ

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

 Năm 2006, Trường ĐH Văn Lang
 tham gia hệ thống kiểm định
 chất lượng đào tạo đại học của
 Bộ GD&ĐT Việt Nam, là 1 trong 20
 trường ĐH đầu tiên tham gia hệ
 thống kiểm định này. 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

trường đã được Kiểm địnH cHất Lượng cƠ SỞ giáo dục đẠi HỌc LẦn 1 - năm 2009
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cHỈ tiÊu tuYển SinH năm 2017: 3.000
ngành (mã ngành) thời gian học tổ hợp xét tuyển

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

điểm chuẩn 2016 
Thiết kế Công nghiệp (D210402) 4 năm

Toán,  Khoa học tự nhiên,  Vẽ * | 
Toán, Anh,  Vẽ * | Văn, Anh,  Vẽ * | 
Văn, Khoa học xã hội, Vẽ *

20
Thiết kế Nội thất (D210405) 4 năm 20
Thiết kế Đồ họa (D210403) 4 năm 20
Thiết kế Thời trang (D210404) 4 năm 20

Kiến trúc (D580102) 5 năm
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật * |  
Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật * | 
Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật *

20

Ngôn ngữ Anh (D220201) 4 năm Toán, Văn, Anh * | Toán, Địa , Anh *| 
Toán, Sinh, Anh * 20

Quản trị Kinh doanh (D340101) 4 năm Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |  
Toán, Văn, Anh | Toán, Văn, Địa

15

Tài chính Ngân hàng (D340201) 4 năm 15
Kinh doanh Thương mại (D340121) 4 năm

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

15
Kế toán (D340301) 4 năm 15
Kỹ thuật Phần mềm (D480103) 4 năm 15

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (D340103)  
Quản trị Khách sạn (D340107) 4 năm Toán, Lý, Hóa |  Toán, Lý, Anh |  

Toán, Văn, Anh | Toán, Văn, Pháp
15
15

Quan hệ Công chúng (D360708) 4 năm Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |  
Toán, Văn, Anh |  Văn, Sử, Địa 15

Công nghệ Sinh học (D420201) 4 năm Toán, Lý, Hóa | Toán, Hóa, Sinh |  
Toán, Lý, Sinh | Toán, Sinh, Anh 15

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (D510406) 4 năm Toán, Lý, Hóa | Toán, Hóa, Sinh |  
Toán, Sinh, Anh | Toán, Hóa, Anh 15

Kỹ thuật Nhiệt (D520115) 4 năm rưỡi Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |
Toán, Hóa, Anh 15

Kỹ thuật Công trình Xây dựng (D580201) 4 năm rưỡi Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh 15

Văn học (ứng dụng) (D220330) 4 năm Toán, Văn, Anh | Văn, Sử, Địa | 
Văn, Sử, Anh | Văn, Giáo dục công dân, Anh

Luật Kinh tế (D380107) 4 năm Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh | 
Toán, Văn, Anh | Văn, Sử, Địa

•	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).
•	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, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM)
Email: p.tvts@vanlanguni.edu.vn; tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
điện thoại:    • Phòng Tư vấn tuyển sinh: (08) 3837 4596 – (08) 3837 3741
                           • Phòng Đào tạo: (08) 3836 4954 – (08) 3836 9640 
tư vấn trực tuyến (Live chat): http://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn 
Website: www.vanlanguni.edu.vn 
Youtube: Trường Đại học Văn Lang
Facebook: Trường Đại học Văn Lang – DVL

Để trở thành sinh viên Văn Lang?
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Xét tuYển Kết quả HỌc bẠ 3 năm tHpt 
(Lớp 10, 11, 12)

đợt 1: từ ngày 02/5 đến hết ngày 30/6/2017.

các đợt tiếp theo: từ ngày 04/7 đến 15/9/2017 (theo dõi 
thông tin trên website Trường).

điều kiện: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp các môn dùng để 
xét tuyển sau khi đã quy đổi không nhỏ hơn 18,00 điểm và 
không có môn bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống).

Với tổ hợp xét tuyển có bài thi tổ hợp (vd: Toán – Bài thi Khoa học 
Tự nhiên – Vẽ), thí sinh xét kết quả học bạ 3 năm THPT của môn 
Toán + trung bình chung kết quả học bạ 3 năm THPT của các môn 
thành phần trong bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm môn Lý, Hóa, 
Sinh) + điểm môn Vẽ theo quy định của Trường ĐH Văn Lang.

Kết quả xét tuyển học bạ THPT có giá trị tương đương với kết 
quả xét tuyển từ kỳ thi THPT quốc gia.

- môn thi: Vẽ mỹ thuật (vẽ đầu tượng, vẽ chì),  
Vẽ hình họa (vẽ đầu tượng, vẽ chì) và Vẽ trang trí (vẽ màu).

- đăng ký dự thi: tháng 3 - tháng 6/2017.

- thời gian thi: dự kiến tổ chức 2 đợt thi:
 • Đợt 1: ngày 07, 08, 09/7/2017
 • Đợt 2: ngày 14, 15, 16/7/2017

- Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng/ môn. 

Thí sinh nộp hồ sơ xéT Tuyển/Thi Tuyển 
tHEo các HìnH tHức: 

• Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Trường;
• Gửi hồ sơ qua đường bưu điện; 
• Đăng ký online qua website Trường.
• Đăng ký online qua cổng thông tin của  

Bộ GD & ĐT

Với 5 ngànH Kiến trúc, tHiết Kế công 
ngHiệp, đồ HỌa, tHời trang, nội tHất
• Các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển: thí sinh sử 

dụng kết quả thi THPT 2017 hoặc kết quả học tập của 3 
năm THPT (học bạ) để xét tuyển.

• Môn Vẽ: thí sinh thi Vẽ tại Trường ĐH Văn Lang hoặc xét điểm 
Vẽ từ 01 trong 07 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.

-  Thí sinh xét tuyển ngành Kiến trúc: xét điểm Vẽ mỹ thuật.

- Thí sinh xét tuyển các ngành Thiết kế Công nghiệp, TK Nội 
thất, TK Thời trang, TK Đồ họa: chọn 1 trong 3 môn thi Vẽ để 
xét tuyển (Vẽ mỹ thuật, Vẽ hình họa, Vẽ trang trí).

Xét tuYển đH dựa trÊn Kết quả Kỳ tHi 
tHpt quốc gia 2017

21/6 – 24/6 

Thi THPT quốc gia 2017

7/7 
Công bố kết quả thi THPT quốc gia

Chậm nhất 14/7
Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Bộ 
GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

1/4 – 20/4 
Đăng ký thi THPT quốc gia; đăng ký xét tuyển 
ĐH (tại trường THPT).

Thí sinh không bị giới hạn số nguyện vọng đăng ký xét 
tuyển ĐH. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đậu 1 trường/ngành 
ĐH duy nhất theo thứ tự đăng ký nguyện vọng từ cao 
xuống thấp.

28/7 - 30/7 
Trường ĐH Văn Lang xét tuyển đợt 1

01/8 
Trường ĐH Văn Lang công bố kết quả trúng tuyển 
đợt 1 (thí sinh theo dõi thông tin tại website trường)

01/8 - 07/8
Thí sinh xác nhận nhập học tại Trường ĐH Văn Lang

Bạn cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi 
THPT quốc gia cho Trường ĐH Văn Lang tại Trụ sở 
Trường, hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. 

Từ 13/8 
Trường ĐH Văn Lang xét tuyển đợt bổ sung.

Kỳ tHi năng KHiếu cỦa Văn Lang 

3

1

4

5

8

15/7 - 23/7 
Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH:

• Điều chỉnh trực tuyến (15 - 21/7), không được 
tăng thêm số nguyện vọng đăng ký.

• Nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại 
trường THPT (15- 23/7), được tăng thêm số 
nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH.
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Đời sống sinh viên Văn Lang

HỌc đẠi HỌc Là... 
...làm quen với các giảng đường lớn, 
phòng thí nghiệm, phòng lab, họa 
thất, xưởng thực hành, thư viện.

....tự học. Thời khóa biểu linh động theo 
từng học kỳ, phương pháp học linh 
động theo từng chuyên đề. 

...làm việc nhóm, tôn trọng sự khác biệt 
trong tư duy, phong cách. 

...Rèn luyện thái độ học tập suốt đời, 
để tiếp tục vững bước trên hành trình 
nghề nghiệp.

Ngày hội sinh viên Văn Lang, Cuộc thi Sinh viên Văn Lang với truyền thống Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo
Lễ hội văn nghệ đặc trưng: Hòa Sắc (Mỹ thuật Công nghiệp), Đêm hội Kiến – Xây, ITS của 3 khoa Công nghệ thông tin, Kỹ 
thuật Nhiệt và Công nghệ Sinh học; Đêm Neon của khoa PR, Màu xanh Quản trị (Quản trị Kinh doanh), GCC (Thương mại)… 

SinH ViÊn tiÊu biểu
Danh hiệu đặc biệt dành tặng những SV học tập, rèn 
luyện tốt,đóng góp cho trường, được tín nhiệm.

cÂu LẠc bộ - đội - nHÓm
CLB Event, Công tác xã hội, Kỹ năng Ba lô xanh, Guitar, SOL, Doanh nghiệp trẻ, 
Bóng bàn... tuyển thành viên mới đầu năm học.

Kiến tẬp, tHực tẬpSinH ViÊn Làm tHÊm tẠi trường
Trực Thư viện, công tác với website trường, 
MC, trực thang máy, tư vấn tuyển sinh ...

www.vanlanguni.edu.vn4



Welcome to

Văn Lang

các ngàY Hội Lớn

tHi, bảo Vệ đồ án tốt ngHiệp 

ngHiÊn cứu KHoa HỌc

LỄ Hội KHai giảng
Lễ Hội Khai giảng là kỷ niệm 
khó quên, dành riêng cho SV 
năm nhất. Trong 4-5 năm 
học, bạn chỉ có một lần là 
“nhân vật chính” trong một 
Lễ Hội ấn tượng. Phần Lễ 
trang trọng, ngắn gọn. Phần 
Hội do các anh chị khóa trên 
thiết kế đầy ắp niềm vui, 
hứng khởi.

www.vanlanguni.edu.vn 5



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.

• SV 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 có khó khăn về kinh tế, 
SV gia đình thuộc 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. 

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…

Chú Trần Ngọc Loan - phụ huynh cựu 
SV Trần Quốc Tuấn (ngành TK Đồ họa) 

Học phí của Trường ĐH Văn Lang được 
công bố trước khi nhập học nên gia đình 
tôi 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 quan trọng, và 
là một điểm cộng rất lớn cho Văn Lang”.

Chú Hình Hữu Đức – phụ huynh em 
Hình Bảo Xuyên – SV năm cuối 

ngành Kỹ thuật phần mềm

Tôi đánh giá cao chính sách học phí 
của Trường ĐH Văn Lang. Không chỉ có 
ý nghĩa riêng với gia đình của tôi, mà 
nó còn thể hiện sự chung tay của Nhà 
trường và gia đình trong việc đẩy mạnh 
giáo dục cho xã hội.

Lễ Hội Khai giảng lần đầu tiên được tổ chức tại cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang 
(phường 5, quận Gò Vấp, Tp. HCM), 27/9/2015.

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 ĐH Văn Lang công bố mức học phí cụ thể của từng ngành trước 
tháng 8/2017, tại website www.vanlanguni.edu.vn)
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HỌc bổng
Học bổng của trường đH Văn Lang nhằm ghi nhận và khích lệ thành tích của 
SV trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

• Học bổng Văn Lang: dành cho tất cả SV đang theo học tại Trường có kết quả học 
tập tốt, với 5 mức học bổng: 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, 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.

*Ngoài ký túc xá, 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.

quỹ gia đìnH Văn Lang
Quỹ được thành lập năm 2009, hỗ trợ sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên 
gặp khó khăn trong đời sống (tai nạn, thiên tai, biến cố bất ngờ…), thể hiện sự 
đùm bọc, quan tâm lẫn nhau của các thành viên đại gia đình Văn Lang.

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.)

Thư viện Trường ĐH Văn Lang - Cơ sở 1

Ký túc xá Văn Lang
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Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm là người thiết kế, viết, thử nghiệm, biến đổi và tập 
hợp các ứng dụng phần mềm trên nền tảng hệ thống CNTT; đồng thời quản lý 
dự án, quản trị rủi ro, đảm bảo chất lượng, phát triển công cụ hỗ trợ... để đáp 
ứng đòi hỏi của khách hàng trong thời gian, ngân sách và nguồn tài nguyên 
định sẵn.

cHưƠng trìnH HỌc đặc biệt tẠi Văn Lang
Chú trọng thực hành (practical series), phương pháp học Learning by Doing, bài 
tập kỹ năng mềm, đồ án thực tế (Capstone Project thực hiện vào năm cuối theo 
đặt hàng của doanh nghiệp). 

Giáo trình, bài tập, tài liệu tham khảo Tiếng Anh được chuyển giao trực tiếp từ CMU.

Hằng năm, giảng viên được CMU đào tạo trực tiếp tại Mỹ.

CMU đã chuyển giao cho Văn Lang giảng dạy gần 30 môn học. SV hoàn thành 1 
môn học của CMU với số điểm từ 7.0 sẽ được CMU cấp 1 chứng chỉ môn học có 
giá trị quốc tế - điểm nổi bật trong hồ sơ ứng tuyển vào các công ty phần mềm. 
Thông tin SV đạt chứng chỉ được công bố, lưu trữ trên website www.cmu.edu.

Giảng dạy miễn phí các lớp bổ trợ Tiếng Anh chuyên ngành.

Khoảng 40 SV/lớp, học tại phòng Lab hiện đại kết nối Internet; tại Studio Project 
- nơi thực hiện dự án tốt nghiệp.

Việc Làm
Chuyên viên dự án phần mềm tại công ty sản xuất, gia công phần mềm; công ty tư 
vấn giải pháp, xây dựng và bảo trì phần mềm; bộ phận ứng dụng phần mềm cho 
các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng...

SV Văn Lang có lợi thế khi làm việc cho các doanh nghiệp phần mềm nước ngoài.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Kỹ	thuật	
Phần	mềm

•	Chương	trình	đào	tạo	duy	
nhất	ở	phía	Nam	được	
chuyển	giao	từ	ĐH	Carnegie	
Mellon	(CMU – trường ĐH số 
1 của Mỹ về khoa học máy tính, 
theo U.S.News & World Report)

TS. Quách Tuấn Ngọc,  
Cục trưởng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT

Nhìn từ bên ngoài, tôi đánh giá rất cao 
chương trình này, ở một số điểm. Thứ 
nhất, chương trình do Văn Lang tự chủ 
tài chính, do đó, nhất định phải hiệu quả, 
thiết thực. Thứ hai, chương trình không 
chạy theo số lượng. Thứ ba, giảng viên 
được tập huấn tại nguồn, chương trình 
có lộ trình thực hiện rõ ràng.

NgàNh Kỹ thuật PhẦN MỀM

GS.Anthony Lattanze - Giám đốc nghiên cứu phần mềm quốc tế, CMU - trao chứng chỉ môn học 
SV ngành Kỹ thuật Phần mềm, Văn Lang 13/3/2015

Ông Lã Mạnh Cường,  
Tổng Giám đốc Cty Luxsoft Việt Nam

Ở 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 
Lấy yêu cầu, Quy trình phần mềm & Quản 
lý chất lượng, Thiết kế và Kiến trúc phần 
mềm, Giá trị kinh doanh…

Nguyễn Quang Nghĩa, tốt nghiệp năm 2016 

Ra trường, em bắt đầu làm Project 
Manager cho dự án StartUp Kết nối tri thức. 

Ở Văn Lang, chúng em được học với 
những thầy cô giỏi, học kiến thức và kỹ 
năng bổ ích từ chương trình do CMU 
chuyển giao. Tốt nghiệp chỉ là một cột 
mốc nhỏ ghi nhận sự nỗ lực của SV, rời 
khỏi Văn Lang là một sự bắt đầu. Đây là 
khởi đầu cho ước mơ trở thành Project 
Manager và Business Analyst của em.
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NgàNh Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt là ngành học nghiên cứu về các hệ thống kỹ thuật Nhiệt - Lạnh, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiết kiệm và tái tạo năng lượng để 
thiết kế, vận hành, bảo trì hệ thống, trang thiết bị Nhiệt - Lạnh, phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt, sản xuất. Đây là ngành học hướng đến tương lai – giải quyết các 
thách thức năng lượng đang ngày càng tiến gần đến báo động đỏ.

HỌc Kỹ tHuẬt nHiệt tẠi Văn Lang
SV được đào tạo miễn phí 10 – 12 phần mềm chuyên ngành cần thiết cho công 
việc thực tế, với chi phí đào tạo bên ngoài khoảng 30.000.000 đồng.

Chương trình tiếng Anh chuyên ngành được thiết kế riêng để SV đọc – viết tài 
liệu, trình bày, giao tiếp.

Học tập và làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp ngay từ năm ba. 
SV được giới thiệu thực tập có lương tại các công ty Nhiệt – Lạnh hàng đầu Việt 
Nam (REE M&E, REETECH, HTD,…) và các tập đoàn Nhiệt – Lạnh hàng đầu thế 
giới (Aurecon, Kurihara,…) 

 
bẠn Sẽ HỌc gì?

Nhiệt – Lạnh: thiết kế, tư vấn, thi công hệ thống Cơ – Điện – Lạnh, điều hoà 
không khí trung tâm cho nhà cao tầng, nhà máy cấp trữ đông, nhà máy nước đá, 
kho lạnh, lò hơi, nhiệt điện,…

Cơ khí: cơ chế hoạt động, công nghệ chế tạo máy cho ngành Nhiệt – Lạnh.

Tự động hoá và điều khiển tự động của hệ thống Nhiệt – Lạnh.

Việc Làm
Kỹ sư Nhiệt – Lạnh mảng Nhiệt Nóng chuyên về lò hơi, sấy, làm việc trong nhà 
máy nhiệt điện, dầu khí, nhà máy sản xuất.

Kỹ sư Nhiệt – Lạnh mảng Nhiệt Lạnh chuyên về Lạnh Công nghiệp làm việc trong 
nhà máy có hệ thống kho lạnh, cấp đông; chuyên về Lạnh Dân dụng làm ở các 
toà nhà, cao ốc văn phòng...

Chuyên viên Nhiệt – Lạnh quản lý dự án, quản lý sản xuất, cung cấp dịch vụ 
Nhiệt – Lạnh.

Nghiên cứu, giảng dạy.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm	rưỡi
•	Văn	bằng:	Kỹ	sư	nhiệt	
Cam	kết	100%	SV	có	việc	
làm	sau	khi	tốt	nghiệp

Lưu Thị Tố Thư, tốt nghiệp năm 2016, 
 Cty Atlas Industries

Năm 3, em bắt đầu làm việc tại Cty ACA 
Kenbi. Đi làm sớm, em được áp dụng từ lý 
thuyết đến kỹ năng sử dụng phần mềm. 
Đồ án tốt nghiệp cũng lấy từ công trình 
thực tế chúng em đã hoàn thành. 

Gần 1 năm nay em là kỹ sư thiết kế tại Cty 
Atlas Industries, lương 11 triệu/tháng. Em 
phụ trách dựng mô hình Revit MEP cho 
hệ thống cơ–điện–lạnh; khách hàng và 
quản lý hài lòng với các dự án em làm. 

Con gái học kỹ thuật có giá lắm! Em vẫn 
đang vừa làm vừa học các đồng nghiệp 
có tuổi nghề, tuổi đời.

Phạm Trần Mạnh Tuấn, 
thủ khoa tốt nghiệp năm 2016

Sau Lễ Tốt nghiệp, thay vì chuẩn bị hồ sơ 
xin việc thì chúng tôi quay về bàn làm 
việc đã quen thuộc từ 1-2 năm nay. Đã 
nhiều năm, SV Kỹ thuật Nhiệt Văn Lang tự 
tin ứng tuyển khi còn đi học.
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NgàNh KiẾN tRÚC

Kiến trúc là một trong những lĩnh vực hoạt động sáng tạo của con người nhằm 
tạo ra môi trường nhân tạo đáp ứng điều kiện sống và lao động của con người. 
Nói cách khác, kiến trúc là loại hình nghệ thuật thể hiện qua yếu tố vật chất 
(vật liệu kết cấu …) lấy khoa học kỹ thuật làm cơ sở, phương tiện để thực hiện. 
Vì vậy kiến trúc là tổng hợp của khoa học kỹ thuật và nghệ thuật.

ngànH Kiến trúc tẠi Văn Lang
Phương pháp đào tạo theo định hướng truyền nghề. SV 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 SV hoàn thiện thiết kế.

SV Kiến trúc Văn Lang có thành tích cao và dấu ấn đẹp tại các cuộc thi kiến trúc trong 
và ngoài nước: Archiprix Sea, Loa Thành, Eureka, Festival SV Kiến trúc toàn quốc…

 
bẠn Sẽ HỌc gì?

Kiến thức nền tảng: lịch sử kiến trúc, nguyên tắc thiết kế,…

Kiến thức liên ngành: kiến trúc cảnh quan, xã hội học, lập và quản lý dự án, kiến 
trúc xanh, kiến trúc tiết kiệm năng lượng, môi trường,...

Kiến thức chuyên sâu: kiến trúc dân dụng, kiến trúc công nghiệp, tạo hình kiến 
trúc, vật liệu kiến trúc, kỹ thuật thi công, kết cấu công trình, chiếu sáng,…

Việc Làm
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.

Nghiên cứu, giảng dạy.

•	Thời	gian	đào	tạo:	5	năm
•	Văn	bằng:	Kiến	trúc	sư	
(chuyên	sâu	về	kiến	trúc	
công	trình)

Lại Tấn Phát, thủ khoa tốt nghiệp năm 
2010, Trưởng Phòng Thiết kế Cty CP Kiến 

trúc Xây dựng Đa diện

Năm 3 ĐH Kiến trúc, tôi bỏ học. Kỳ vọng 
quá xa vời khiến tôi hụt hẫng. Dù vậy, 
niềm đam mê kiến trúc vẫn mãnh liệt; tôi 
thi lại và đậu vào Văn Lang. Mọi bước tiến 
tương lai đều khởi đầu từ đây. Khi là SV, tôi 
làm thời vụ cho Cty Taiko; chỉnh sửa bản 
vẽ công trình Sân bay Tân Sơn Nhất; làm 
bán thời gian... Năm 2008, thiết kế “Khéo 
co” của tôi được giới thiệu trên Tạp chí 
Kiến trúc & Đời sống. Năm 2009, tôi chủ 
trì thiết kế công trình Quan Âm tự (Đồng 
Tháp) rồi tốt nghiệp. Năm 2010-2012, tôi 
là KTS Cty CPG, Singapore. Từ 2013 đến 
nay, tôi là Trưởng Phòng thiết kế Cty Đa 
diện. Dự án lớn của tôi là lập thương hiệu 
thiết kế riêng cùng những người bạn.

Nguyễn Công Tâm, tốt nghiệp năm 2011, 
Thạc sĩ Kiến trúc ĐH Liverpool (Anh),  
kiến trúc sư Cty Thiết kế Out-2 Design (Úc)

Thị trường lao động ngày càng kén chọn. 
Để có việc làm tốt trong ngành Kiến trúc, 
bạn cần nghiêm túc và sẵn sàng. Văn 
Lang là môi trường “cực kỳ dễ gây cháy” 
nên hãy sẵn sáng để cháy hết mình.

Họa thất của SV Kiến trúc, lầu 4 - cơ sở 1
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NgàNh Kỹ thuật CÔNg tRÌNh XÂY DỰNg

Kỹ sư xây dựng là người có khả năng thiết kế các công trình Dân dụng và Công 
nghiệp, chỉ huy công trình, tổ chức và giám sát thi công. Giám sát gia công 
chế tạo, quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm trong công xưởng sản xuất 
cấu kiện bê tong cốt thép, kết cấu thép, vật liệu xây dựng…Có khả năng lập 
dự án đầu tư, hồ sơ dự toán, thẩm tra thiết kế, mời thầu, đánh giá hồ sơ đấu 
thầu… Nghề xây dựng cần trải nghiệm thực tế trong các lĩnh vực thiết kế, thi 
công, quản lý dự án. Bạn nên kết hợp làm việc ở nhiều môi trường, học hỏi kinh 
nghiệm các thế hệ đi trước.

HỌc XÂY dựng tẠi Văn Lang 
Tại Đại học Văn Lang, ngành Xây dựng nằm trong khoa Kiến trúc – Xây dựng nên 
sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kiến trúc công trình.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Ngoài kiến thức cơ bản, sinh viên được trang bị các môn cơ sở ngành và các kiến 
thức chuyên ngành như : Sức bền vật liệu, Vật liệu xây dựng, Vẽ kỹ thuật, Bê tông 
cốt thép, Kết cấu thép, Nền móng, Kỹ thuật tổ chức thi công, Kinh tế xây dựng 
và Quản lý dự án…

Kiến thức liên ngành: Bảo vệ môi trường, Pháp luật, An toàn lao động

Thực hành: sinh  viên Xây dựng tiến hành làm thí nghiệm về Vật liệu, Cấu kiện bê 
tông cốt thép, Cơ học đất, cùng với việc tham quan thực tập ở các công trường 
và các cơ quan tư vấn thiết kế.

Làm các Bài tập lớn, Đồ án các môn học, Đồ án tốt nghiệp, Nghiên cứu khoa học.

Việc Làm
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư xây dựng có khả năng làm việc tại các viện thiết kế, các 
sở ban ngành và các công ty trong lĩnh vực quản lý và xây dựng công trình.

Chuyên viên tư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế cho các công 
ty tư vấn về xây dựng.

Nghiên cứu, giảng dạy.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm	rưỡi
•	Văn	bằng:	Kỹ	sư	Xây	dựng	
dân	dụng	và	công	nghiệp

Trần Thị Huyền Trân, tốt nghiệp năm 
2013, Cty Liên doanh HSD Vietnam

2 tháng sau tốt nghiệp, Trân có việc làm. 
6 tháng đầu, công việc chỉ là vẽ, vẽ, và vẽ. 
Đó là giai đoạn học việc thử thách mà nếu 
không kiên nhẫn, sẽ rất nản. Từ đó, mình 
nhận thức được vai trò của vẽ - kỹ năng 
cơ bản nhất của người kỹ sư xây dựng 
mảng thiết kế, và sự cần thiết của các 
phần mềm chuyên dụng. Bây giờ thì Trân 
làm nhiều công việc chuyên môn. Chọn 
ngành xây dựng như yêu một người cục 
mịch. Phải trân quý ngành nghề, chịu khó 
học hỏi, rồi bạn sẽ hạnh phúc với nó!

Đoàn Ngọc Thành, tốt nghiệp năm 
2012, Cty Enspan Pty Ltd 

Khi học năm 4, mình ứng tuyển vào Cty 
Enspan Pty Ltd Vietnam ở vị trí SV thực 
tập, qua 3 vòng phỏng vấn và 1 bài test 
thì trúng tuyển với mức lương khởi điểm 
500 USD/tháng. Chủ yếu là nhờ kiến thức, 
kỹ năng nghề được rèn luyện thường 
xuyên (làm việc nhóm, quản lý thời gian, 
đàm phán…), tiếng Anh, và sử dụng 
thành thạo 5 phần mềm thiết kế. Công 
việc càng nhiều, mình càng có cơ hội thể 
hiện năng lực. Phải cố gắng gấp 10 lần, 
nhưng mình vừa làm vừa học xong thạc sĩ 
ngành Xây dựng tại Trường ĐH Bách khoa.

SV năm cuối ngành Xây dựng bảo vệ đồ án tốt nghiệp , 01/2016
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NgàNh CÔNg Nghệ Kỹ thuật MÔi tRƯỜNg

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là sự kết hợp giữa nghiên cứu và ứng 
dụng để xây dựng các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường. Ngoài ra 
ngành học trang bị cho người học những kiến thức cập nhật, hiện đại, những 
xu hướng mới trên thế giới về tái tạo năng lượng, tăng trưởng xanh, phát thải 
carbon thấp và phát triển bền vững.

HỌc ngànH môi trường tẠi Văn Lang
100% giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành ở nước ngoài, phần lớn là chuyên 
gia đầu ngành trong lĩnh vực môi trường của khu vực miền Nam. SV được (1) thực 
hành trong phòng Thí nghiệm của Khoa liên kết chặt chẽ với Hệ thống phòng thí 
nghiệm hiện đại (đạt chuẩn VILAS); (2) được tiếp cận phương pháp học và nghiên 
cứu khoa học trên thế giới khi tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn, trao đổi 
SV với các trường ĐH quốc tế Chulalongkorn (Thái Lan), Bauhaus, Weima (Đức)...

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức chuyên ngành công nghệ và quản lý với 3 định hướng:

- Quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường;

- Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng;

- Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Công cụ thiết kế: Building Information Modelling (BIM) với các phần mềm thiết 
kế chuyên nghiệp: AutoCad, Revit Mep, CDF Simulation, Pipeflow Expert, …

SV trải nghiệm vai trò của một kỹ sư môi trường thực thụ qua 8 môn thực hành, 7 
đồ án chuyên ngành, 7 đợt kiến tập, 4 tháng thực tập và 1 khóa luận tốt nghiệp.

135 tiết tiếng Anh chuyên ngành do giảng viên tu nghiệp tại nước ngoài giảng dạy.
 
Việc Làm

Chuyên viên môi trường tại các nhà máy xử lý chất thải, cấp nước, xử lý nước; 
khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, tổ chức tư vấn môi trường.

Chuyên viên môi trường của các Sở, Phòng, Ban chức năng của Nhà nước.

Cảnh sát môi trường.

Chuyên viên an toàn môi trường, giám sát, cấp chứng chỉ ISO.

Nghiên cứu, giảng dạy.  

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Kỹ	sư	Công	nghệ	
Kỹ	thuật	Môi	trường

•	Đào	tạo	thạc	sĩ	ngành	Kỹ	thuật	
Môi	trường	từ	năm	2012.

Đặng Huyền Châu, tốt nghiệp năm 2011, 
ThS. Trường ĐH Dresden Technology (Đức)

Năm 2016, đề tài Tái sử dụng bã cà phê 
để sản xuất thanh nhiên liệu của mình 
đạt giải Nhất cuộc thi Nhà sáng tạo trẻ - 
Falling Walls Lab do Bộ Nghiên cứu & Giáo 
dục Đức tổ chức dành cho SV, thạc sỹ, tiến 
sỹ đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. 

Đây vốn là công trình NCKH mình thực 
hiện tại Trường ĐH Văn Lang, giải Nhất Tài 
năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2011. 
Tính thực tiễn, khả năng ứng dụng và tính 
hữu ích với môi trường đã thuyết phục 
Hội đồng giám khảo của Falling Walls Lab 
gồm nhiều nhà khoa học hàng đầu thế 
giới. Mình tự hào rằng Văn Lang đã tạo 
cho mình nền tảng không thua kém các 
bạn đến từ những trường ĐH nổi tiếng.

Lâm Tuấn Qui, tốt nghiệp năm 1999, 
tốt nghiệp thạc sĩ năm 2015, Tổng GĐ 
Cty TNHH Xử lý chất thải công nghiệp 

& Tư vấn môi trường Văn Lang

Những SV xuất thân từ Khoa CN&QLMT đã 
lập nên Cty Môi trường Văn Lang, mong 
muốn hỗ trợ các khóa sau trong NCKH, việc 
làm. Hiện nay, phân nửa nhân viên chính 
thức của công ty là từ Khoa Môi trường 
Văn Lang, gắn bó với công ty từ khi thực 
tập. Đặc biệt, các vị trí quản lý trong công 
ty đều do cựu SV Văn Lang đảm trách.

SV thực tập lấy mẫu nước thải tại bệnh viện phụ sản MêKông

www.vanlanguni.edu.vn12



NgàNh CÔNg Nghệ SiNh hỌC

Công nghệ sinh học là phạm trù sản xuất ở qui mô công nghiệp có sự tham 
gia của các tác nhân sinh học và sự phối hợp của các bộ môn khoa học khác, 
nghiên cứu các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm cho xã hội và bảo vệ 
lợi ích con người. CNSH ứng dụng vào nhiều lĩnh vực: CNSH nông nghiệp tạo 
ra giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, CNSH xử lý môi trường, CNSH thực 
phẩm tạo ra các thực phẩm an toàn, CNSH y học, chẩn đoán và điều trị bệnh…

HỌc công ngHệ SinH HỌc tẠi Văn Lang
Khoa CNSH trường ĐH Văn Lang đào tạo CNSH theo hướng ứng dụng thuộc 
2 lĩnh vực: Công nghệ Vi sinh và Công nghệ chế biến thực phẩm.

SV được học 19 môn thực hành và 2 môn tin học ứng dụng tại 3 phòng thí 
nghiệm (PTN) hiện đại: PTN CNSH thực vật và động vật, PTN Công nghệ vi 
sinh, PTN CNSH thực phẩm.

SV được tham quan, kiến tập 8 đợt tại các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, 
viện nghiên cứu tại Tp. HCM và thực tập chuyên ngành cuối khoá 1 tuần tại 
Bảo Lộc và Tp.Đà Lạt.

 
bẠn Sẽ HỌc gì?
Ngoài những môn cơ bản như Toán, Lý, Hóa, Sinh bạn còn được học:

Kiến thức cơ sở ngành: Di truyền, Kỹ thuật di truyền, Sinh học phân tử, Hóa sinh, 
Sinh học chức năng thực vật, động vật...

Kiến thức chuyên ngành: Vi sinh vật học, Kỹ thuật vi sinh, Công nghệ Vi sinh ứng 
dụng, CNSH thực vật và động vật, Công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản 
thực phẩm…

Kiến thức quản lý: Quản trị học, Quản lý chất lượng, Thương mại hoá sản phẩm.

Việc Làm
Chuyên viên kỹ thuật tại các trung tâm kiểm nghiệm, PTN, cơ quan nghiên cứu.

Chuyên viên kỹ thuật xét nghiệm hóa – vi sinh tại bệnh viện, trung tâm y tế, 
công ty dược.

Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty chế biến thực phẩm, các quầy thực phẩm 
siêu thị, nông sản, thủy sản... 

Chuyên viên quản lý khoa học tại các Sở KHCN, các ban ngành liên quan khác.

Sĩ quan chuyên môn cảnh sát môi trường.

Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường cao đẳng, đại học.

Được đi thực tập, tu nghiệp về nông nghiệp công nghệ cao và học thạc sĩ tại Isarel.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Kỹ	sư	Công	nghệ	
Sinh	học

Nguyễn Duy Thiên Ân, tốt nghiệp năm 
2012, Chủ trang trại gà Minh Ân

Sau khi tốt nghiệp, Minh Ân từ bỏ học 
bổng cao học ở Pháp, bước vào con 
đường kinh doanh và hiện làm chủ trang 
trại với 5.000 con gà cho năng suất 4.500 
quả trứng/ngày từ tháng 6/2012 và hiện là 
8.000 con cho năng suất 7.000 quả/ngày.

Đặng Văn Phước, tốt nghiệp năm 
2004, hiện là giám đốc Phòng Cung 
ứng hạt giống, Cty TNHH Bayer (Đức)

Nguyễn Trường Tuyết Kha, tốt 
nghiệp năm 2014, sau đó theo 
học chương trình thạc sĩ CNSH 
nông nghiệp công nghệ cao tại 
Isarel và tốt nghiệp năm 2016.

SV năm cuối thực tập tại đồi chè
(Bảo Lộc, Lâm Đồng)

SV thực tập tại khâu cấp đông của công ty 
CP chế biến thủy sản Gò Đàng
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NgàNh KẾ tOÁN

Kế toán, kiểm toán là các hoạt động không thể thiếu ở hầu hết các DN. Kế toán 
là quá trình ghi nhận, phân loại, tổng hợp, phân tích và chuyển tải thông tin 
tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN, nhằm giúp DN sử 
dụng và quản lý tốt hơn tài sản của mình. Kiểm toán là quá trình kiểm tra, kiểm 
soát hoạt động kế toán nhằm giúp DN thực hiện đúng các nguyên tắc và quy 
định về quản lý tài chính, phòng tránh rủi ro tài chính cho DN.
Công việc kế toán, kiểm toán đòi hỏi bạn trung thực, cẩn thận, siêng năng; có 
kiến thức chuyên môn; có những kỹ năng phân tích, trình bày, thương lượng, 
làm việc nhóm. Ngoài ra, bạn cần phải năng động và có sức khỏe tốt nếu 
muốn làm kiểm toán vì bạn phải “đi” rất nhiều. Với phạm vi việc làm rộng, thu 
nhập hấp dẫn, cộng với chất lượng đào tạo đảm bảo, sinh viên kế toán không 
lo bị thất nghiệp trong mọi hoàn cảnh của nền kinh tế.

bẠn Sẽ HỌc gì?
SV được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp ở các lĩnh vực kế 
toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp 
để tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính trong DN.

Triết lý đào tạo của Trường ĐH Văn Lang là “học đi đôi với hành”, kết hợp lý luận 
với thực tiễn. Từ đó, khi học Kế toán tại Văn Lang, SV được tiếp xúc với hồ sơ, 
chứng từ giao dịch kinh doanh thực tế từ các DN 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 12 năm qua. Nhờ đó, SV tích lũy được kinh nghiệm tương 
đương với 6 tháng làm việc thực tế, đảm bảo SV ra trường làm việc được ngay. 

Ngoài ra, 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 khoá, để sau khi 
tốt nghiệp SV có cơ hội nhận được Diploma về Kế toán quốc tế. 

Việc Làm
Bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kế toán thuế. 

Bộ phận kiểm toán nội bộ; công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước.

Bộ phận kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính; tư vấn thuế; thanh tra kinh tế.

Giảng dạy, nghiên cứu.

Qua thống kê hằng năm, nhiều SV tốt nghiệp ngành Kế toán tại Văn Lang đã và đang 
làm việc cho các DN lớn, công ty đa quốc gia, công ty kiểm toán hàng đầu thế giới 
(PwC, KPMG, E&Y, Deloitte – Big 4). SV ra trường có phẩm chất tốt, kiến thức và kỹ năng 
thích hợp, đáp ứng ngay yêu cầu của thị trường lao động.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	kinh	tế	
ngành	Kế	toán

Nguyễn Sỹ Hà, tốt nghiệp năm 2011,  
Supervisor Assurance Service – Phó 
trưởng phòng Dịch vụ kiểm toán (PwC) 

Môn Mô phỏng Kế toán là “điều giá trị 
nhất” tôi tích lũy được trong 4 năm học 
tại Trường ĐH Văn Lang. Chương trình 
này rất giống kế toán trong thực tế, nên 
SV ra trường làm việc được ngay.

Bùi Thị Như Quỳnh, tốt nghiệp  
năm 2012, nhân viên Kế toán chi phí, 

Tập đoàn Kim Tín

Nội dung môn Mô phỏng Kế toán hoàn 
toàn phù hợp với công việc kế toán thực 
tế và là điểm thu hút các nhà tuyển dụng. 
Đây là lợi thế của SV Kế toán Văn Lang. 
Ngoài ra, lĩnh vực Kế toán quản trị cũng 
rất được chú trọng tại Văn Lang. Tôi từng 
đoạt Giải Nhì đề tài NCKH cấp Bộ về Kế 
toán quản trị, và hiện nay tôi cũng đang 
làm trong bộ phận Kế toán quản trị.

Nguyễn Minh Đức, Kế toán trưởng 
công ty Sài Gòn Hoả Xa 

Với chương trình Mô phỏng kế toán, tôi 
thấy Văn Lang làm rất chuẩn phương 
châm “học đi đôi với hành”. Tôi cho rằng 
chương trình này bảo đảm SV có kinh 
nghiệm làm kế toán như một người đã đi 
làm 6 tháng.”

www.vanlanguni.edu.vn14



NgàNh tài ChÍNh - NgÂN hàNg

Tài chính - Ngân hàng liên quan đến hoạt động giao dịch, luân chuyển và kinh doanh tiền tệ. Hoạt động kinh doanh của 
các tổ chức kinh tế; hoạt động điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ đều cần có nguồn lực để thực hiện, để quản 
lý tài chính. Nền kinh tế càng phát triển thì càng cần nguồn nhân lực tài chính ngân hàng giỏi. Để thành công với nghề, 
bạn cần khả năng tính toán, tư duy phân tích, logic; sáng tạo, năng động.

HỌc tài cHínH ngÂn Hàng Ở Văn Lang
SV được học 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng.

Chương trình được xây dựng và thường xuyên cập nhật trên cơ sở tham khảo các 
trường ĐH Anh, Mỹ, Úc...

Chuyên gia hướng dẫn SV 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 2015, với sự giúp đỡ của Công ty Viet Victory, Khoa 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.

SV được tư vấn, hỗ trợ việc làm bởi mạng lưới cựu SV đông đảo, tâm huyết.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức nền: toán ứng dụng, xác suất thống kê, chính sách pháp luật,…

Kiến thức chuyên ngành Tài chính: tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài 
chính, quản trị rủi ro, thuế, thẩm định dự án, vận hành thị trường vốn, thị trường 
tài chính…

Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng: hệ thống và vận hành ngân hàng, tiền tệ quốc 
gia, thanh toán quốc tế, thẩm định tín dụng, quản trị ngân hàng, kế toán ngân hàng,…

Kỹ năng nghề nghiệp: soạn thảo văn bản; phần mềm chuyên môn; phân tích, 
giải quyết tình huống; giao tiếp; làm việc nhóm, làm việc độc lập…

Việc Làm
Chuyên viên tài chính trong các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, quỹ đầu 
tư, công ty bảo hiểm…

Chuyên viên quan hệ khách hàng, hỗ trợ tín dụng, quản lý rủi ro, thanh toán 
quốc tế, kế toán trong các ngân hàng.

Cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách trong cơ quan Nhà nước.

Nghiên cứu, giảng dạy.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Kinh	tế	
ngành	Tài	chính	Ngân	hàng

Tiêu Tố Ngọc, tốt nghiệp năm 2014, 
Ngân hàng Quân đội

Khi tốt nghiệp thì Ngọc đã làm việc chính 
thức ở Ngân hàng TMCP Quân đội 3 
tháng. Nhiều người thắc mắc: “Có người 
giới thiệu hả, hay sao mà vào được?” 
Nhưng Ngọc trúng tuyển bằng khả năng 
của mình. 

Con đường chinh phục nghề nghiệp 
không rải hoa hồng. Tất cả đều mới mẻ và 
khó khăn: từ bộ đồ tây lịch sự, tác phong 
nơi công sở, các nghiệp vụ sản phẩm, 
cách tiếp cận khách hàng, xử lý hồ sơ... rối 
tung! Quá trình tác nghiệp của bộ phận 
tín dụng phụ thuộc vào nhiều đối tượng: 
khách hàng, bộ phận thẩm định, bộ phận 
hỗ trợ và ban lãnh đạo. Sự hối thúc, áp 
lực buộc Ngọc phải làm việc cật lực. Sau 3 
tháng tập sự, Ngọc là một trong 5 người 
được giữ lại Chi nhánh. Ngọc thấy tự hào 
vì đã chứng minh được khả năng làm việc 
của SV Văn Lang. Chúng ta có đủ năng lực 
để cạnh tranh công bằng cho công việc 
mà mình yêu thích.
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NgàNh QuẢN tRỊ KiNh DOANh

Quản trị kinh doanh (QTKD) là quá trình phức hợp khoa học kinh tế - chiến 
lược kinh doanh – quản trị tài chính, nhân sự, marketing..., đòi hỏi chất lượng 
nguồn nhân lực ngày càng cao. Học QTKD, bạn cần năng động, nhạy bén, tự 
tin, và thích giao tiếp.

HỌc quản trị KinH doanH tẠi Văn Lang
Chương trình định hướng nghề nghiệp đa dạng cho SV: 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,...

Dựa trên lõi lý thuyết quản trị được học vào những năm đầu, SV có 6 – 8 tuần 
thực tập, làm việc trong môi trường cạnh tranh thực.

Hướng nghiệp thường xuyên, kịp thời cho SV qua Ngày hội việc làm, Hội thi Nhà 
quản trị tương lai, Ý tưởng khởi nghiệp...

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức tài chính, tiếp thị, nguồn nhân lực, luật kinh tế, thị trường chứng 
khoán, ngân hàng, nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế, kiểm toán,…

Nguyên tắc tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp, nền tảng công nghệ 
trong quản lý doanh nghiệp.

Việc Làm
Chuyên viên các phòng chức năng của doanh nghiệp: phòng kinh doanh, phòng 
marketing, phòng tổ chức nhân sự, phòng hoạch định chiến lược...

Trợ lý, thư ký của các nhà quản trị doanh nghiệp.

Con đường thăng tiến: tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, 
giám đốc điều hành…

Tự thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Văn Lang đào tạo từ năm 2012, 
theo chương trình của ĐH 
Carnegie Mellon (CMU – ĐH xếp 
hạng số 2 về ISM tại Mỹ).

điểm khác biệt: đào tạo nhà 
quản trị doanh nghiệp hiểu biết 
về CNTT, kết hợp được sức mạnh 
giữa kỹ thuật và kinh doanh để 
quản lý doanh nghiệp trên nền 
tảng CNTT (xây dựng, quản trị 
cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế, 
khai thác hệ thống thông tin; 
bảo mật thông tin...) trong môi 
trường làm việc toàn cầu.

Chương trình và phương pháp 
giảng dạy tích hợp chuyên môn 
kỹ thuật về CNTT, kiến thức kinh 
doanh, kỹ năng mềm, tiếng Anh.

• Học Tiếng Anh tăng cường 8 
tiết/tuần trong 2 năm đầu.

• Học trực tuyến – môi trường 
học tập ảo chủ động, hiện đại.

• Học cách tổ chức, làm việc 
nhóm, trình bày, giao tiếp và 
giải quyết tình huống.

Sở hữu tối đa 10 – 12 chứng chỉ 
môn học chuyên ngành có gía trị 
quốc tế do CMU trực tiếp cấp khi 
điểm số đạt từ 7.0 trở lên.

Cơ hội làm việc trong môi trường 
quốc tế: nhân viên phân tích hệ 
thống; quản trị viên hệ thống 
thông tin; phân tích dữ liệu điều 
hành – quản lý; giám đốc thông 
tin (CIO).

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	kinh	tế	
ngành	Quản	trị	Kinh	doanh

•	Đào	tạo	thạc	sĩ	từ	năm	2016

Nhiều SV kinh doanh vẫn đang cố gắng hình dung mình phải làm 
gì. Chúng tôi nhận thấy một sự nối kết tốt cho họ: kết nối với công 
nghệ. Nó sẽ trở thành một tổ hợp mạnh mẽ. Đây là khu vực mới cần 
được thăm dò vì nó mở ra cho họ nhiều cơ hội hội.

GS. John Vũ - ĐH CMU, nguyên kỹ sư trưởng tập đoàn Boeing

cHuYÊn ngànH quản trị Hệ 
tHống tHông tin (inFormation 
SYStEm managEmEnt - iSm)
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NgàNh KiNh DOANh thƯƠNg MẠi

Ngành Kinh doanh Thương mại là một trong những ngành đào tạo thế mạnh 
của Trường đại học Văn Lang, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất 
lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và 
các Tỉnh lân cận.

HỌc tHưƠng mẠi tẠi Văn Lang
Khoa Thương mại hiện có 3 chuyên ngành đào tạo: Marketing, Thương mại 
Quốc tế, Quản trị Logistics/Chuỗi cung ứng

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ từ thạc sĩ trở lên (02 phó 
giáo sư, tiến sĩ; 7 tiến sĩ, 25 thạc sĩ) và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Khi học tại Khoa Thương mại, sinh viên được:

- Tiếp đón và giúp đỡ tận tình từ các khóa đàn anh,

- Hướng dẫn hội nhập cho tân sinh viên ngay khi nhập học,

- Chăm lo chu đáo về chế độ, chính sách và tư vấn học tập,

- Tiếp cận phương pháp học tập hiện đại, phát huy tính chủ động của sinh viên,

- Hoạt động ngoại khóa rèn kỹ năng: thể thao, văn nghệ, dã ngoại, trò chơi quản trị…

- Tham gia câu lạc bộ đội nhóm, sinh hoạt học thuật và hội thảo chuyên ngành,

- Tư vấn chọn chuyên ngành kỹ lưỡng từ cựu SV và các chuyên gia (học kỳ 3),

- Tư vấn kỹ năng chuẩn bị hồ sơ việc làm và trả lời phỏng vấn (học kỳ 8),

- CLB cựu sinh viên hỗ trợ tìm nơi thực tập, giới thiệu việc làm và cấp học bổng 
(tổng trị giá học bổng hàng năm trên 100 triệu đồng)

•	Thời	gian	học:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Kinh	tế	
ngành	Kinh	doanh	Thương	mại

Nguyễn Anh Vũ - CSV Khóa 1, Giám đốc Cty Long 
Trường Vũ (cung cấp giải pháp xử lý nước cho lò hơi, hệ 
thống lạnh, hóa chất tẩy rửa) – thành viên BNI VN

Nguyễn Thế Lộc, cựu SV khóa 2, Giám đốc Cty Cổ phần 
mỹ thuật nhiệt đới Tropika (in ấn, giải pháp quà tặng)

Nguyễn Phan Bảo Anh - CSV Khóa 4, Giám đốc Cty 
TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam (nhập khẩu và phân 
phối bánh, kẹo, chocolate,...)

Và nhiều cựu SV hiện là tổng giám đốc, giám đốc các 
doanh nghiệp lớn, nắm giữ vị trí cao tại các công ty 
trong và ngoài nước.

Việc Làm
marketing: SV tốt nghiệp có thể làm 
việc trong lĩnh vực: nghiên cứu thị 
trường, quảng cáo, khuyến mãi, tổ 
chức sự kiện, quan hệ công chúng, 
phát triển thương hiệu, quản lý quan 
hệ khách hàng, quản lý bán hàng, phát 
triển thị trường, quản lý bán lẻ, truyền 
thông,… tại doanh nghiệp trong và 
ngoài nước (DN sản xuất, thương mại, 
dịch vụ, tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm…) hoặc tự lập nghiệp.

thương mại quốc tế: SV tốt nghiệp có 
thể làm việc trong lĩnh vực: 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, hoặc tự 
lập nghiệp.

Logistics: SV tốt nghiệp có thể làm 
việc trong lĩnh vực: nhận, xử lý, và quản 
lý đơn đặt hàng; dàn xếp vận tải (hàng 
không, xe tải, hoặc xe lửa, hay đường 
biển); dàn xếp hợp đồng kho bãi, sắp 
xếp kho bãi, kiểm soát luồng vào và 
luồng ra, và kiểm soát tồn kho; giao 
nhận hàng hóa; hoàn thành các bộ 
chứng từ vận tải và giao nhận; thu mua 
và ký hợp đồng thu mua; kiểm tra các 
công đoạn sản xuất và kiểm tra chất 
lượng; thanh toán xuất nhập khẩu; và 
bảo hiểm,…hoặc tự lập nghiệp.

Anh Ngọc Khôi phụ trách toàn bộ mảng kinh 
doanh dịch vụ truyền hình, báo chí, outdoor, 
digital, tổ chức sự kiện,…. Hiện IMC đang sở 
hữu 3 kênh truyền hình (TodayTV, SNTV, YouTV), 
phát triển thương mại và quảng bá 2 tạp chí 
(Mẹ Yêu Bé, Thế Giới Điện Ảnh), 1 kênh quảng 
bá outdoor (RailTV và các dịch vụ quảng bá trên 
tàu hỏa), website (tapchilamdep.com) và 2 công 
ty tổ chức sự kiện (AMI và AMI Thanh niên).

Nguyễn Ngọc Khôi (CSV K5) - Giám đốc Thương mại tập đoàn IMC
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NgàNh QuẢN tRỊ DỊCh VỤ Du LỊCh & LỮ hàNh

Ngành học cung cấp cho SV kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên 
du lịch, điều hành tour và quản lý doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, chương trình 
học chú trọng phát triển các kỹ năng bổ trợ: giao tiếp, thu thập, xử lý thông 
tin,… để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng trong thời gian, ngân sách và nguồn 
tài nguyên định sẵn.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức ngành từ định hướng đến chuyên sâu: Nghiệp vụ hướng dẫn, Tuyến 
điểm nâng cao, Thực tập tour (năm 1, năm 2), Thực tập công ty, Quản lý khu vui 
chơi - giải trí, Thiết kế & kinh doanh sản phẩm du lịch…

Mô phỏng hoạt động doanh nghiệp du lịch: SV tổ chức nhóm như một doanh 
nghiệp, xây dựng chiến lược du lịch; giảng viên và doanh nghiệp đánh giá.

Ngoại ngữ: Anh văn và ngoại ngữ tự chọn (Pháp, Hoa, Nhật) trình độ trung cấp.

Việc Làm
Quản lý và điều hành du lịch tại các công ty du lịch, hãng lữ hành…

Hướng dẫn viên du lịch tại công ty du lịch, hãng lữ hành, hoặc hướng dẫn viên tự do.

Chuyên viên các Sở, ban ngành về Du lịch.

Nhân viên sales và marketing tại các công ty du lịch, hãng lữ hành, hãng hàng 
không, khách sạn, nhà hàng...

Nghiên cứu, giảng dạy.

•	Thời	gian	học:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	kinh	tế	
ngành	Quản	trị	Dịch	vụ	
Du	lịch	&	Lữ	hành

KHoa du LịcH 
trường đH Văn Lang

Là một trong những đơn vị đào 
tạo lâu năm, uy tín trong ngành 
Du lịch, cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu của các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. 

Là thành viên tích cực của Tổ 
chức các trường ĐH khối Pháp 
ngữ (AUF), Hiệp hội Du lịch 
Tp.HCM.

Hợp tác lâu năm với các 
công ty du lịch, khách sạn ở 
Tp.HCM: Ben Thanh Tourist, 
Sheraton Saigon, Park Hyatt, 
SaigonTourist, Viet Premier, 
Intercontinental, Viettravel,...

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu với 
các trường ĐH trên thế giới: ĐH 
Perpignan, ĐH Toulouse II, ĐH 
La Résunion (Pháp); ĐH Prince 
of Songkla (Thái Lan); ĐH Cadi 
Ayyad (Ma rốc); ĐH UQÀM 
(Canada); ĐH Griffiths (Úc).

Giảng viên: 100% thạc sĩ, tiến sĩ, 
được đào tạo tại Pháp, Úc,…

Tốt nghiệp thủ khoa năm 2002 nhưng tháng lương đầu tiên của tôi chỉ 260.000 đồng, 3 tháng sau 800.000 
đồng, 5 tháng sau lương mới cải thiện. Mới vào nghề bao giờ cũng khó khăn, chìa khóa của thăng tiến chỉ 
là nỗ lực thể hiện năng lực. Tôi công tác ở nước ngoài 6 năm, sau đó làm quản lý đến nay. 

Bộ quần áo đầu tiên cho tôi cảm giác là hướng dẫn viên du lịch chính là đồng phục khoa Du lịch Văn Lang: 
áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây, giày tây, và bạn bè nữ là áo dài hồng. Tôi vẫn nhớ về “màu cờ sắc áo” ấy. 

Trần Quốc Thái, tốt nghiệp năm 2002, Phó Giám đốc chi nhánh Phan Thiết, Cty Viettravel 

SV thực tập tour miền Trung
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NgàNh QuẢN tRỊ KhÁCh SẠN

Quản trị Khách sạn là quản lý và tổ chức hiệu quả, hợp lý các hoạt động của 
nhà hàng, khách sạn. Công việc cụ thể: lập báo cáo tài chính, thu – chi, quản lý 
nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán - phòng trống, quản lý chế biến thực phẩm… 
Bạn cần có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống; khả năng tổ chức và quản lý, 
tư duy logic; tự tin, năng động.

HỌc quản trị KHácH SẠn Ở Văn Lang
SV thường xuyên kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú 
(khách sạn, resort tại Tp.HCM, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang…)

Trường có hệ thống phòng học mô phỏng giúp SV thực hành thao tác, nghiệp 
vụ khách sạn, nhà hàng. 3 phòng thực hành nghiệp vụ (nhà hàng, lễ tân, buồng 
phòng) được trang bị hiện đại, đúng chuẩn khách sạn.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức ngành từ định hướng (kiến tập resort, nghiệp vụ khách sạn cơ bản, 
nguyên lý ngành Du lịch - Khách sạn…) đến nâng cao (kiến tập khách sạn,  
nghiệp vụ khách sạn nâng cao…) và chuyên sâu (thực tập nhà hàng – khách sạn, 
quản lý dịch vụ ăn uống, quản trị hoạt động khách sạn…)

Mô phỏng hoạt động doanh nghiệp du lịch.

Ngoại ngữ: Anh văn và ngoại ngữ tự chọn (Pháp, Hoa, Nhật) trình độ trung cấp.

Việc Làm
Nhân viên các bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng phòng, spa tại khách sạn, resort, 
căn hộ cho thuê, nhà hàng, chuỗi cà phê, thức ăn nhanh,… 

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp, ngân hàng, địa ốc, truyền thông.

Chuyên viên các sở, ban ngành về du lịch.

Nghiên cứu và giảng dạy.

•	Thời	gian	học:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Kinh	tế	
ngành	Quản	trị	Khách	sạn

Gia đình vất vả, Phú vừa học vừa làm thêm đủ thứ nghề. Điều đó cho mình bài học thực hành và kỹ năng 
khi ra trường. Đầu tiên, Phú làm ở bộ phận yến tiệc nhà hàng Vườn Cau. Sau 3 tháng, là Phó Điều hành 
tiệc, sau 5 tháng là Điều hành chính thức, từ đó là nhiều nấc thang thăng tiến liên tục trong 3 năm, đến 
năm 2011 là Giám đốc điều hành.

Là một người anh trong nghề, Phú nghĩ doanh nghiệp thành công phải có những người làm việc cùng 
nó, ngủ với nó, mơ về nó và xây dựng kế hoạch vĩ đại cho nó.

cHưƠng trìnH  
Hai Văn bằng pHáp – Việt

Từ năm 2010, Trường ĐH Văn 
Lang và ĐH Perpignan (Pháp) 
triển khai chương trình Hai văn 
bằng Pháp - Việt ở 2 ngành: 
Quản trị Khách sạn, Quản trị 
Dịch vụ Du lịch & Lữ hành.

• SV học 7 học kỳ tại Việt Nam, 
1 học kỳ tại Pháp.

• SV nhận 2 văn bằng: bằng 
Cử nhân của Trường ĐH 
Văn Lang (trong hệ thống 
văn bằng quốc gia) và bằng 
Master 1 (thạc sĩ 1) của ĐH 
Perpignan (có giá trị quốc 
tế), có thể chuyển tiếp học 
Master 2 tại ĐH Perpignan.

• SV học tiếng Pháp tăng cường 
trong 2 năm đầu và học ngoại 
ngữ 2 (tiếng Anh) để sử dụng 
thành thạo 2 ngoại ngữ. Sau 
khi tốt nghiệp, SV đạt trình độ 
tương đương B2 tiếng Pháp.

• Môn chuyên ngành được dạy 
bằng tiếng Pháp bởi giáo 
sư ĐH Perpignan và GV Văn 
Lang được đào tạo ở Pháp.

• SV thi/ bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp trước Hội đồng quốc 
tế (Văn Lang và Perpignan).

Hứa Ngọc Phú, tốt nghiệp 2006, Giám đốc điều hành hệ thống nhà hàng Vườn Cau 

SV thực hành nghiệp vụ lễ tân tại phòng mô phỏng
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NgàNh NgÔN NgỮ ANh

Ngôn ngữ Anh mở ra cho bạn nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Nếu bạn 
cẩn trọng, chu đáo, có kiến thức văn hóa, xã hội, thì làm phiên dịch viên. Nếu 
bạn thích khám phá, tinh tế, diễn đạt thuyết phục, ngoại giao là một lựa chọn. 
Nếu bạn có khả năng truyền đạt, ham học hỏi, bạn có thể trở thành một giáo 
viên tiếng Anh tâm huyết.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Văn Lang đào tạo 2 chuyên ngành: tiếng Anh Thương mại và tiếng Anh giảng dạy.

Tiếng Anh Sư phạm: đào tạo phương pháp giảng dạy, giáo dục học, tâm lý giáo 
dục, quản lý giáo dục, thực tập sư phạm tại trường THPT (năm cuối).

Tiếng Anh Thương mại: đào tạo thuật ngữ tiếng Anh thương mại, soạn thảo, dịch 
thuật văn bản, hồ sơ kinh doanh, đơn thư, thư từ giao dịch…

SV cả 2 chuyên ngành được đào tạo chung về kiến thức và kỹ năng:

- Kiến thức khoa học xã hội-nhân văn, ngôn ngữ Anh, văn hóa - văn minh, xã 
hội và văn học các nước nói tiếng Anh; quy tắc giao tiếp tiếng Anh.

- Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh.

- Khả năng giao tiếp, hùng biện.

- Khả năng soạn giáo án, tổ chức lớp, giảng dạy, xử lý tình huống sư phạm.

- Kỹ năng biên, phiên dịch, xử lý công việc văn phòng.

- Khả năng làm việc nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học.

Việc Làm
Nhân viên biên-phiên dịch, quan hệ quốc tế và đối ngoại tại doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức kinh tế-xã hội của Việt Nam và quốc tế.

Nhân viên kinh doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing... của các doanh 
nghiệp và tổ chức sử dụng Tiếng Anh.

Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tại các trường, trung tâm ngoại ngữ.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Ngoại	ngữ	

Nguyễn Thị Thùy Linh, tốt nghiệp năm 
2013, Trường Cao đẳng nghề FLC

Linh chọn Văn Lang vì chị gái từng học 
ngành Thương mại của Trường. Hiện Linh 
là cán bộ quản lý SV tại Trường CĐ nghề 
FLC, lương trên 10 triệu/tháng. Ở đây, 
Linh cố gắng xây dựng môi trường tập 
thể năng động, sáng tạo như những gì 
mình đã nhận được từ Văn Lang.

Trần Vĩnh Trọng, tốt nghiệp năm 2011, 
Đài truyền hình VN

Những bài học ngôn ngữ, văn hóa và 
ngoại giao tại Văn Lang đã giúp tôi hiện 
thực hóa mộng mơ của mình. Bắt đầu từ 
những bài viết trên website Trường có 
nhuận bút đủ đổ xăng và ăn trưa tươm tất. 
Sau đó là tổ chức chương trình văn nghệ, 
hoạt động SV. Rồi những giờ học cách 
Sống Tử Tế trước khi rành ngữ pháp hay 
phát âm. Trong 4 năm, tôi may mắn có đủ 
thời gian học và cả trốn học để tham gia 
tình nguyện viên Đại hội thể thao châu Á 
trong nhà 2009, Diễn đàn kinh tế thế giới 
2010, Trao đổi văn hóa tại Mỹ… Tôi tới giờ 
vẫn là kẻ mộng mơ và bay nhảy: là MC, 
biên tập viên của XoneFM, HTV và nay là 
VTV. Tôi của mười năm sau biết rằng Văn 
Lang đã là một lựa chọn đúng.

Giờ học Phonology tại phòng đa phương tiện
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NgàNh QuAN hệ CÔNg ChÚNg (PR)

Năm 2007, Văn Lang là trường ĐH đầu tiên đào tạo bậc ĐH chính quy ngành 
QHCC tại khoa QHCC & Truyền thông - địa chỉ tập hợp nhiều nhà báo tên tuổi, 
những người làm công tác PR chuyên nghiệp và những giảng viên cơ hữu, 
thỉnh giảng có uy tín.

HỌc pr tẠi Văn Lang
Định hướng thực hành, SV tiếp cận thực tế công việc trong quá trình học.

SV được trang bị kiến thức và kỹ năng về hoạt động báo chí, truyền thông hiện đại:

- Kiến thức báo in, báo nói, báo hình, báo trực tuyến; kỹ năng nghiên cứu, tổng 
hợp vấn đề báo chí, truyền thông; viết, biên tập; tổ chức tòa soạn.

- Kỹ năng hành nghề PR: tổ chức quan hệ, xây dựng thương hiệu, quản trị thông 
tin, xử lý khủng hoảng, marketing; quản trị đơn vị PR; hoạch định chiến lược PR...

- Tổ chức sự kiện, hội nghị, họp báo; phát ngôn, thuyết trình, tư vấn chiến lược...

- Viết báo cáo, bài PR, thông cáo báo chí, văn kiện PR; tổ chức tập san nội bộ, 
sản xuất chương trình video, tổ chức điều tra dư luận xã hội…

- Kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống; làm việc nhóm.

Việc Làm
Phát ngôn viên chuyên nghiệp, MC, chuyên viên tuyên truyền, tổ chức sự kiện.

Nhân viên PR, quảng cáo, marketing tại các doanh nghiệp.

Phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, truyền thông.

Cán bộ tại các cơ quan nghiên cứu, quản lý báo chí và truyền thông; giảng dạy.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Quan	
hệ	Công	chúng

Thái Nhân Ái, tốt nghiệp năm 2013,  
Giám đốc Cty TNHH Thái Gia 

Ái khởi nghiệp từ thời SV. Lúc đó, lương 
3,5 triệu/tháng, sau khi tốt nghiệp đi làm 
vài năm thì khoảng 1.000 USD/tháng. Ái 
đã trải qua 3 vị trí công việc: chuyên viên 
marketing cho Pizza Hut (8 tháng), biên 
tập viên kênh truyền hình Yeah1!TV (1 
năm), trưởng nhóm quản lý dự án Cty Fifth 
Media (Hongkong), sau đó thì làm PR tự do. 

Sau thời gian dài làm PR, mình nhận ra 
thành công không phải thu nhập mà là 
tạo ra giá trị mới cho cuộc sống. Giờ đây 
mình đã thành lập công ty truyền thông 
riêng cho mục tiêu đó.

Nguyễn Phong Linh, tốt nghiệp  
năm 2015, MC

Lúc nhỏ Linh nhát, tự ti, gia đình nghĩ 
Linh không trở thành MC được đâu, ba 
mẹ còn gần như từ mặt khi mình khăng 
khăng chọn ngành PR Văn Lang. Thấy con 
gái suốt ngày chạy đây đi đó, đau khổ vì 
rất nhiều lần thất bại, casting trượt, bị hủy 
show, ... ba mẹ nào ủng hộ được. Trưởng 
thành từ hoạt động Đoàn – Hội ở Văn 
Lang, từ những lần làm MC cho Trường, 
năng động và hiểu nghề nhờ học PR, giờ 
đây Linh đã có được những danh hiệu 
danh giá cho nghề dẫn chương trình: 
Quán quân Cầu Vồng 2015 (VTV), Á quân 
Én vàng 2016 (HTV), và được làm nghề 
thường xuyên… Ba mẹ đã hoàn toàn 
ủng hộ con đường mình đi, hiểu rằng 
đây là đam mê mà mình sẽ sống cùng nó.Thí sinh đăng ký xét tuyển vào  Trường ĐH Văn Lang, tháng  8/2016

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải - “bà trùm phỏng vấn” của làng báo Việt Nam, GV khoa PR - phản 
biện SV trong Cuộc thi sáng tạo ý tưởng Click PR 2015
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NgàNh VĂN hỌC (ỨNg DỤNg)

Văn học ứng dụng là xu hướng đào tạo ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới,  
hướng đến phạm vi nghề nghiệp rộng hơn cho SV ngành Văn học, bên cạnh 
truyền thống giáo dục đại học ở Việt Nam là sư phạm và nghiên cứu. 

HỌc Văn HỌc ứng dụng tẠi Văn Lang
Ngành Văn học (ứng dụng) giúp SV có điều kiện và năng lực tương tác giữa văn 
học nghệ thuật với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác trong các môi trường 
nghề nghiệp tương lai.

Giảng viên cơ hữu là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Văn học được đào tạo 
trong và ngoài nước: GS.TS. Trần Đình Sử, PGS.TS. Trần Hữu Tá, Nhà báo Dương 
Trọng Dật, Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, TS. Hồ Quốc Hùng, TS. Bùi Khởi Giang, 
TS.Frank Gerke… Giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia ở các trường đại học 
trong nước có uy tín: GS.TS. Huỳnh Như Phương, PGS.TS Đoàn Lê Giang, GS.TS. Lê 
Huy Bắc, PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn, PGS.TS. Nguyễn Thành Thi…

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức khoa học về bản chất, đặc trưng và lịch sử văn học Việt Nam, thế giới.

Kiến thức ngôn ngữ trong giao tiếp, trong soạn thảo các loại văn bản và phương 
pháp dạy học văn...

Nghệ thuật, truyền thông hiện đại, quản lý con người và tổ chức sự kiện. 

Kỹ năng cảm nhận và thấu hiểu những vấn đề Văn học. 

Kỹ năng ứng xử, giao tiếp để thích nghi các tình huống tác nghiệp thuộc các 
ngành khác nhau trong tương lai.

Phương pháp đào tạo hiện đại đã được ứng dụng có hiệu quả ở các nước giáo 
dục tiên tiến: Project - based Learning, Service – Learning, phân cấp, thiết kế 
chương trình, đánh giá theo hướng ứng dụng...

Việc Làm
Nghiên cứu và giảng dạy văn học ở các trường phổ thông và chuyên nghiệp; quản 
lý, tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật, chính trị, xã hội tại các sở, ban ngành địa 
phương và trung ương; hướng dẫn du lịch; viết báo, kịch bản các chương trình 
thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, biên tập viên, quản lý xuất bản, xây dựng chiến 
lược truyền thông, tổ chức quảng bá ấn phẩm văn hóa nghệ thuật…

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Văn	học

TS. Hồ Quốc Hùng  -  
Trưởng ngành Văn học (ứng dụng) 

Tính chất không ổn định của ngành nghề 
là một thực trạng chung ở các nước đang 
phát triển, khiến cho hệ thống ngành 
nghề đào tạo biến động, có ngành bị suy 
thoái, có ngành đào tạo mới xuất hiện. Văn 
học phải như thế nào trong xu thế này?

Trường ĐH Văn Lang là trường tiên phong 
mở ngành Văn học theo hướng ứng 
dụng. Theo đó, SV sau khi tốt nghiệp có 
thể làm được nhiều nghề khác nhau. Sức 
mạnh chính có thể giúp ngành văn tiếp 
cận với các lĩnh vực hoạt động trên chính 
là khả năng thấu cảm với con người, với 
cộng đồng để có thể chia sẻ và chung 
sức hướng tới mục tiêu của công việc.

ThS. Nguyễn Thị Phương Trâm, 
Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Phú 

(Đồng Nai)

Chúng tôi rất chú trọng những xu thế 
mới trong việc dạy – học văn của ĐH Văn 
Lang khởi xướng. Từ lâu, do ý thức về xu 
hướng mới này mà Trường thu hút được 
sự yêu thích của học sinh đối với môn 
Văn, và đóng góp không ít thí sinh vào 
các trường ĐH đào tạo lĩnh vực khoa học 
xã hội - nhân văn.

SV Văn Lang trên đường chạy việt dã, Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang
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NgàNh thiẾt KẾ NỘi thẤt

Mỗi người đều gắn với một số không gian nhất định (ở, học tập, làm việc, 
vui chơi,...) Tạo nên không gian và sản phẩm nội thất bên trong công trình 
xây dựng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, thị hiếu thẩm mỹ - đó là công việc của 
họa sĩ Thiết kế Nội thất (TKNT). 

bẠn Sẽ HỌc gì?
Chú trọng kiến thức 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 (phong cách Loius, Modern Art,..) và xu hướng thiết kế thế giới (TKNT 
theo mùa...)

Kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế: Autocad, 3D Max, Sketchup, Photoshop,…

Kỹ thuật thực hành tạo hình tại xưởng chế tác với hệ thống máy CNC, laser. 

Kỹ năng hợp tác trong hoạt động ngoại khoá (trại sáng tác, Lễ Hội Hòa sắc); 
phẩm chất để làm việc tương tác sau này (cùng bộ phận kiến trúc, kỹ thuật, nhà 
cung ứng…) 

Kỹ năng tổ chức, triển khai công việc; phân tích, xử lý thông tin; thuyết phục đối 
tác qua các đồ án chuyên ngành.

Việc Làm
Họa sĩ làm việc trong các công ty TKNT. Công việc: thiết kế không gian, sản phẩm 
nội thất cho công trình công cộng, dịch vụ, dân dụng, công nghiệp. 

Họa sĩ tư vấn, giám sát tại các công ty sản xuất sản phẩm nội thất, vật dụng trang trí…

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Thiết	kế	
Nội	thất

Bành Ngọc Tuấn, tốt nghiệp năm 2013, 
thành viên sáng lập OTRO (2016)

Chúng em - nhóm 3 người đều học Văn 
Lang, tuy khác ngành nhưng cùng sở 
thích và quan điểm. Ý tưởng OTRO nhen 
nhóm sau lần du lịch Thái Lan, với mong 
muốn tạo dựng không gian homestay 
đậm chất Việt Nam, gần gũi và độc đáo, 
thân thuộc và bất ngờ khi những gì xưa cũ 
được tái hiện trong khung cảnh hiện đại. 

Tên phòng trọ đi cùng các chi tiết trang trí 
như: MÂM, BÔNG, CHIẾU, ĐẤT, DỆT. Kể về 
những bữa cơm, nơi gia đình quây quần 
mỗi tối, phòng MÂM đưa bát, đĩa sành, rổ, 
rá tre bình dị vào không gian nghỉ ngơi. 
Phòng ĐẤT vui tươi với những chú heo 
đất quen thuộc; cũng ngụ ý tính chắt 
chiu của người Việt. Vào phòng DỆT, sẽ 
thấy một phần ký ức về những làng nghề 
tơ lụa - linh hồn trang phục Việt…

Sau 2 tuần khai trương, OTRO đã đón 
những đoàn khách từ Thái Lan, Columbia, 
và hiện giờ nhóm dự định mở thêm chi 
nhánh trong nội thành và thành phố khác. 

Lê Anh Khoa, tốt nghiệp năm 2009, 
 Cty Kconcept Interior Design

Ngay khi tốt nghiệp, Khoa đã ấp ủ ước mơ 
lập studio thiết kế riêng, và bắt đầu bằng 
cách cộng tác với các kiến trúc sư lên ý 
tưởng, thiết kế, thi công nội thất. Miệt 
mài, rồi studio cũng nên hình: Kconcept. 
Làm 2 công việc song song (Khoa vẫn làm 
chuyên viên thiết kế cho Cty ArtHouse 5 
năm nay), nhưng mình không bị áp lực 
nhấn chìm, vì khi học Văn Lang đã quen 
với áp lực đồ án môn học rồi.

Đồ án tốt nghiệp của SV ngành Thiết kế Nội thất, 6/2016
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NgàNh thiẾt KẾ ĐỒ hỌA

Sản phẩm thiết kế đồ họa (TKĐH) hiện diện đa dạng trong đời sống, như hệ 
thống nhận diện thương hiệu (logo, poster…), truyện tranh, TVC quảng cáo, 
sách ảnh, giao diện web,... Từ năng khiếu mỹ thuật cá nhân, bạn có thể học 
TKĐH để phát triển năng lực nghề nghiệp, phục vụ xã hội.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Thiết	kế	
Đồ	họa

Nguyễn Thị Thơ, tốt nghiệp năm 2010, 
Cty Brand2 Asia

Thơ đi làm trước khi tốt nghiệp. Từ đó đến 
nay, mình luôn được làm công việc đúng 
chuyên môn với thu nhập tốt.

Đã ra trường 5 năm nhưng mình vẫn luôn 
là thành viên gia đình Văn Lang, cảm thấy 
vui khi chương trình đào tạo của Khoa bổ 
sung những môn học phù hợp xu hướng 
phát triển của ngành TKĐH, thấy hứng 
khởi khi mặc chiếc áo đỏ về tham gia Lễ 
Hội Hòa Sắc, xúc động khi nghe Văn Lang 
đại học đường… Quá nhiều kỷ niệm…

Tháng 8/2016, Võ Thị Phương Thảo và 
Trần Vũ Nhân Thái (năm 4) đoạt giải đồng 
và khuyến khích hạng mục SV cuộc thi 
International Design Awards lần 9 (Mỹ) - 
giải thưởng quốc tế tôn vinh và quảng bá 
các tầm nhìn thiết kế sáng tạo. Thiết kế 
logo Ot Hot Chili Sauce của Phương Thảo 
và Lagi Fish Sauce của Nhân Thái là đồ 
án thực hiện tại Văn Lang. “Phù thủy thiết 
kế” Nguyễn Tri Phương Đông nhận định: 
“Giải Đồng của Phương Thảo là giải cao 
nhất mà SV Việt Nam đoạt được từ một 
cuộc thi design quốc tế uy tín, từ khi đào 
tạo Đồ họa tại Việt Nam”.

cHuYÊn ngànH đồ HỌa truYền tHông tưƠng tác

- Chuyên ngành mới được triển khai từ năm 2014.

- SV có thể chọn học chuyên ngành ngay khi nhập học.

- SV được đào tạo sử dụng công cụ, phần mềm đồ họa để thiết kế web, thiết kế 
game, phim hoạt hình, TVC quảng cáo; kỹ thuật nhiếp ảnh, quay – dựng phim…

- Đồ án: Đồ họa thị giác, Ứng dụng kỹ thuật số, Thiết kế giao diện web, Hoạt hình, 
Kỹ xảo, Truyền thông Kỹ thuật số, Kịch bản, Thiết kế phẳng, Thiết kế game…

HỌc tHiết Kế đồ HỌa Ở Văn Lang
Ở Văn Lang, SV phát triển ý tưởng thành sản phẩm thực và triển lãm nhiều đợt 
trong năm. Doanh nghiệp tham dự Triển lãm đồ án SV để tiếp cận các thiết kế 
tiềm năng.

Văn Lang tiên phong triển khai thành công chuyên đề Nghiên cứu vốn cổ dân 
tộc trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng, qua các đồ án tranh khắc gỗ, in độc bản, 
in lụa, điền dã tìm hiểu vốn cổ dân tộc...

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức nền tảng: Cơ sở TKĐH, Hình họa, Trang trí, Nghệ thuật học, Xử lý hình 
ảnh trên máy tính, Kỹ thuật – Vật liệu in, In ấn đồ họa truyền thống (lụa, đá)…

Đồ án chuyên ngành: Tranh khắc màu, Thiết kế sách –báo - tạp chí, TK logo, TK bao bì, 
Dàn trang, Nghệ thuật chữ, Poster quảng cáo, TK lịch, Nhiếp ảnh, TK giao diện web… 

Công nghệ đồ họa hiện đại: Indesign, Illustrator, Photoshop, digital, flash,...

Việc Làm
Họa sĩ TKĐH cho các doanh nghiệp; công ty quảng cáo; công ty sự kiện; báo, tạp 
chí, nhà xuất bản…, hoặc họa sĩ thiết kế tự do.
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NgàNh thiẾt KẾ thỜi tRANg

Sản phẩm thời trang đa dạng, từ trang phục, phụ kiện, trang điểm, hóa trang, 
sân khấu hóa… Việt Nam cũng là một trong những “xưởng may” công nghiệp 
lớn của thế giới. Từ nguyên thủ quốc gia đến người bán hàng đều có nhu cầu 
mặc đẹp, che khuyết điểm và tôn lên ưu điểm hình thể. Vì vậy, thời trang trở 
thành xu hướng nghề nghiệp hứa hẹn dành cho bạn trẻ năng động, đam mê 
mỹ thuật.

HỌc tHiết Kế tHời trang tẠi Văn Lang
Văn Lang là 1 trong số ít trường đào tạo bậc ĐH hệ chính quy ngành Thiết kế 
Thời trang; chuyên sâu về thiết kế trang phục cho lĩnh vực thời trang ứng dụng.

Chương trình đặc trưng:  Fashion Show 11 A.M (tổ chức 1 lần/1 học kỳ), nơi SV 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: SV 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,…

Rèn luyện kỹ năng chụp ảnh, trang điểm, sử dụng studio chuẩn mực.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Kiến thức nhân trắc học; chất liệu, họa tiết, phom dáng, kiểu mẫu và kỹ thuật 
cắt may.

Thực hành nhiều đồ án môn học ứng dụng: thiết kế trang phục trẻ sơ sinh, trẻ 
em, thanh thiếu niên và người “quá khổ”; trang phục trình diễn, trang phục 
truyền thống; phụ kiện, trình diễn sản phẩm.

Việc Làm
Quản lý chương trình biểu diễn thời trang, quản lý dây chuyền may công nghiệp, 
kinh doanh thời trang…

Đỉnh cao của nghề nghiệp trong lĩnh vực thời trang là quản lý thương hiệu thời 
trang và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên các sàn diễn lớn.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Thiết	kế	
Thời	trang

Hoàng Thủy, tốt nghiệp năm 2013, 
Tổng Cty Cổ phần may Việt Tiến

Học Thời trang không chỉ để trở thành 
nhà thiết kế. Thời trang là sự gắn kết từ 
thiết kế đến kinh doanh, tư vấn, trợ lý thời 
trang, make up,… Tốt nghiệp, mình được 
cộng tác trong Bộ sưu tập NO.07 của NTK. 
Công Trí. Tuy nhiên, hướng đi mình gắn 
bó 3 năm nay là sales – marketing thời 
trang, kinh doanh trong thị trường may 
mặc nội địa biến động. Kiến thức và cảm 
nhận thời trang trong mình được bồi đắp 
từ chương trình học chú trọng thực hành 
và công nghệ mới tại Văn Lang.

Cao Quý, tốt nghiệp năm 2015, Kinh doanh 
thời trang và Social Media Strategist

Từ năm nhất, em đã bán hàng, giúp anh 
chị khóa trên làm đồ án, thực tập ở xưởng 
thời trang, cộng tác làm stylist… Hiện tại 
em hài lòng với công việc của mình. Làm 
stylist cho các nghệ sĩ khiến em được gặp 
gỡ và học hỏi những người thành công 
đi trước. 

Văn Lang là ngôi trường tuyệt vời. SV Mỹ 
thuật được thăng hoa sáng tạo. Giảng 
viên như những người bạn chia sẻ kiến 
thức và cả khó khăn, vui buồn. Thời SV 
của em đầy ắp tiếng cười và rất nhiều 
hoạt động ngoại khóa. 

www.vanlanguni.edu.vn 25



NgàNh thiẾt KẾ CÔNg NghiệP
(tẠO DÁNg SẢN PhẩM)

Dù là vật dụng nhỏ bé như đồ dùng cá nhân, trang sức, đồ chơi hay phương 
tiện cầu kỳ, phức tạp như đồ gia dụng, xe máy, ô tô, máy bay, những người thiết 
kế công nghiệp muốn truyền vào đó đam mê sáng tạo và năng lực kỹ thuật (từ 
lên ý tưởng, phác họa thiết kế, thực hiện bản vẽ kỹ thuật, đến chế tác) để cho ra 
đời những sản phẩm có giá trị sử dụng và thẩm mỹ.

HỌc tHiết Kế công ngHiệp tẠi Văn Lang
SV 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.

Định hướng nghề qua các workshop của chuyên gia, tham quan doanh nghiệp, 
xưởng thiết kế công nghiệp lớn (SYM, PNJ, các xưởng gốm tại Đồng Nai…)

Hằng năm, sản phẩm của SV được triển lãm, mời doanh nghiệp tham quan, gửi 
tham gia cuộc thi chuyên ngành. Thiết kế của SV được tiếp cận ngay với thị trường.

bẠn Sẽ HỌc gì?
Tại Văn Lang, bạn học về mỹ thuật cơ bản; tỷ lệ hình khối (vì sản phẩm TKCN cần 
thể hiện trong không gian 3 chiều); nhân trắc học (phương pháp, phân tích toán 
học về số đo cơ thể người); chất liệu truyền thống và hiện đại; kiến thức khí động 
học, kỹ thuật cơ khí, vật liệu mới, xu hướng công nghệ mới,...

Việc Làm
SV tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị thiết kế, với 4 vị trí cơ bản:

Họa sĩ thiết kế 2 chiều và 3 chiều 

Thiết kế trưng bày sản phẩm

Giám đốc phụ trách thiết kế

Phụ trách thi công sản phẩm.

•	Thời	gian	đào	tạo:	4	năm
•	Văn	bằng:	Cử	nhân	Thiết	kế	
Công	nghiệp

Võ Huỳnh Tú Nhi, tốt nghiệp năm 2010, 
Cty PNJ

Nhi là họa sĩ thiết kế nữ trang của PNJ. Tư 
duy đường nét, hình khối, bố cục khi học tại 
Trường được vận dụng tối đa vào công việc.

Nhi chọn ngành TKCN như gặp “tiếng sét”. 
Một lần, tình cờ đi ngang qua phòng tạo 
dáng, nhìn các anh chị khóa trên hì hụi 
với thạch cao, đất sét, Nhi cũng muốn tự 
tay biến thiết kế thành sản phẩm thật. Nhi 
thích cảm giác ở phòng tạo dáng để tạo 
khối sản phẩm, tự do sáng tác, nhìn đồ án 
hoàn thiện dưới tay mình.

Hùng Cường, Sơn Kha, Mỹ Dung (SV năm 4)

Cuối năm nhất, chúng em lập Phố Gỗ để 
có chi phí lo đồ án, và thỏa mãn đam mê 
với ngành TKCN. Nhóm đi khắp Sài Gòn 
tìm nguồn gỗ, rồi phân biệt các loại gỗ, 
cách gia công, phân phối sản phẩm,... 
Những bài học thực tế về nghề đầu tiên 
là học từ xưởng gỗ. Và rồi phòng trọ, 
phòng Tạo dáng trở thành “xưởng thi 
công” của Phố Gỗ.

Chúng em cố gắng xác định đề tài để 
khai phá cảm hứng. Dự án “Việt Nam xưa 
và nay” với dây chuyền mặt nạ Tuồng hay 
gạch bông Đông Dương đều là sự tìm về 
những dấu tích văn hóa cổ xưa của người 
Việt. Phố Gỗ còn ấp ủ nhiều dự định với sổ 
tay, đồng hồ, hộp bút gỗ, Home Décor…

Một số đồ án tốt nghiệp của SV ngành TK Công nghiệp, 6/2016
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Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức Lễ Tốt 
nghiệp cho 18 khóa ĐH và 4 khóa cao học.

Tháng 9/1999, khóa SV đầu tiên tốt 
nghiệp. Tấm bằng Văn Lang theo chân 
những người trẻ tuổi lần đầu bước vào 
thị trường lao động. Đến tháng 6/2016, 
Trường đã cấp bằng cho 35.421 cử nhân, 
kỹ sư, kiến trúc sư, và 55 thạc sĩ.

Với Văn Lang, Lễ Tốt nghiệp là sự kiện 
trọng đại, được đầu tư tâm huyết. 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 các khóa SV, Lễ Tốt nghiệp ở Văn 
Lang là sự kiện 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 được mời dự Lễ, tham 
quan Trường, chụp hình lưu niệm…

Những năm trước, Văn Lang tổ chức Lễ 
Tốt nghiệp mùa Xuân (tháng 3) cho các 
ngành đào tạo 4 năm rưỡi, Lễ Tốt nghiệp 
mùa Hè (tháng 7) cho các ngành đào 
tạo 4 và 5 năm. Từ năm 2015, Trường 
tổ chức 1 Lễ tốt nghiệp trong tháng 6. 

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.

tỐt NghiệP 

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, SV 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, ngành Kế toán, tốt nghiệp năm 2015).

Gửi em, mùa thu đại học
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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.

Kết quả KHảo Sát Việc Làm cỦa SV Sau 1 năm tốt ngHiệp
(Khảo sát thực hiện vào tháng 6/2016 đối với 2.113 SV Văn Lang tốt nghiệp tháng 6/2015)

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. 
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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 ngành Thiết kế Đồ họa, tốt nghiệp năm 2016)

Chọn Văn Lang, mình tin vào điều gì đây ?

Lễ hội Hòa sắc truyền thống của SV Mỹ thuật




