


Thân ái chào các em sinh viên tương lai của Trường Đại học Văn Lang! 

Vài tháng nữa, các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, chọn cho mình 
một trường đại học để học tập, rèn luyện, phát triển bản thân. Chắc hẳn 
các em đang phân vân khi xung quanh mình có thông tin của nhiều 
trường hấp dẫn. Là một nhà giáo, cô mong các em chọn được ngôi 
trường cho các em môi trường học tập năng động và sáng tạo. 

Cô giới thiệu với các em về ngôi trường mà các thế hệ sinh viên gọi 
thân thương là “nhà”. Đó là Trường Đại học Văn Lang, một trong những 
trường đại học tư thục đầu tiên ở phía Nam.

Năm 1995, có 4.569 sinh viên khóa đầu tiên chọn Văn Lang đã say mê 
học tập trong điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp. 24 năm sau, Văn Lang 
thật sự lớn mạnh, sở hữu cơ ngơi bề thế và hiện đại, với 3 cơ sở đào tạo 
đều ở nội thành, Cơ sở 3 đang được xây dựng theo chuẩn quốc tế, nhiều 
hạng mục lần lượt được đưa vào sử dụng. Văn Lang đã khẳng định có 
môi trường học tập đủ tốt để sinh viên gia tăng giá trị bản thân, bắt kịp 
nhu cầu học tập trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư; rèn luyện bản lĩnh để thành công và biết sống cùng với người khác.

Để thực hiện điều đó, Văn Lang đã kiên trì theo đuổi mục tiêu chất 
lượng. Năm 2006, Trường tự nguyện là 1 trong 20 trường đại học đầu 
tiên của cả nước tham gia hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của 
Bộ GD&ĐT và được đề nghị công nhận  “đạt tiêu chuẩn giáo dục quốc 
gia”. Mười năm sau, năm 2016, Trường tiếp tục thực hiện kiểm định 
chất lượng cơ sở giáo dục lần thứ 2. Tháng 5/2018, Văn Lang được 
công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia.

20 khóa sinh viên đã ra trường, 39.350 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc 
sư tự tin hòa vào dòng chảy của lực lượng lao động toàn cầu. Các thế 
hệ sinh viên đã có cuộc sống hạnh phúc và thành đạt là thước đo, kết 
tinh những nỗ lực đảm bảo chất lượng của Trường. 

Văn Lang tặng các em cuốn ấn phẩm nhỏ này với hy vọng giúp các 
em hình dung hành trình đại học của mình qua lời hướng dẫn của các 
anh chị sinh viên Văn Lang. Cô sẽ rất vui mừng được chào đón các em, 
Khóa thứ 25 của Trường  Đại học Văn Lang bước vào tuổi 25.

Thư ngỏ

Hiệu trưởng

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu
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Hãy học với tâm thế

 “YOU ARE THE WORLD LEADER”, 

học vì chính bản thân các em, 
cho tương lai của các em,  
cho gia đình và vì xã hội.”

(PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng)

Sáng ngày 10/10/2018 đã ghi lại dấu ấn đẹp trong lịch sử phát triển của Trường Đại học Văn Lang: Lễ Hội Khai giảng chào đón Khóa 
24 – mở đầu thế hệ sinh viên 10X đông đảo, trẻ trung và tự tin.

KHAI GIẢNGKhởi đầu mới của tôi
Khởi đầu hành trình đại học của mỗi sinh viên Văn Lang được đánh dấu 
bằng Lễ Hội Khai giảng đặc biệt vào đầu khóa. Đây là một truyền thống 
được mong chờ của toàn Trường hằng năm. Trong ngày này, sinh viên 
các khóa trước dẫn dắt khóa mới thực hiện nghi thức khai giảng và 
dành tặng đàn em một hội diễn văn nghệ hoành tráng. Niềm vui Khai 
giảng hy vọng sẽ cùng các bạn đi tiếp những tháng năm đại học tuyệt 
vời phía trước.
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ngôi trường MỚI!
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Hiện là cơ sở học tập của 07 ngành:
• Thiết kế Đồ họa
• Thiết kế Nội thất
• Thiết kế Sản phẩm
• Thiết kế Thời trang
• Dược học, Điều dưỡng
• Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Hiện là cơ sở học tập của 10 ngành:
• Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
• Công nghệ Sinh học
• Kỹ thuật Xây dựng
• Quản lý Xây dựng
• KT Xây dựng Công trình Giao thông
• Kiến trúc
• Luật Kinh tế
• Ngôn ngữ Anh
• Piano, Thanh nhạc

CƠ SỞ 1: 45 NGUYỄN KHẮC NHU, 
P. CÔ GIANG, Q. 1, TP. HCM

CƠ SỞ 2: 233A Phan Văn Trị, 
P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
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• Ký túc xá của Trường có 6 tầng, 82 phòng, 600 chỗ ở với diện tích sàn       
xây dựng 2.417 m2. 

• Phủ sóng mạng wifi, hệ thống quét thẻ ra vào, phòng tự học, canteen, 
các khu vực cung cấp nước nóng miễn phí, nhà để xe….

• Phí nội trú: 300.000 đồng/người/tháng. Ưu tiên sinh viên năm nhất từ 
các tỉnh về TP.HCM học tập. Các bạn có thể đăng ký chỗ ở Ký túc xá 
ngay trong ngày làm thủ tục nhập học đầu khóa. 

• Năm học 2019-2020, Trường Đại học Văn Lang sẽ có thêm 1 ký túc xá 
khang trang tại Cơ sở 3 - Quận Gò Vấp.  

KÝ TÚC XÁ 
160/63A-B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, TP. HCM

VĂN
làNhà

LANG
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Năm 2018, “Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang” là từ khóa “hot” trên 
mạng xã hội, được nhiều phụ huynh, học sinh và sinh viên tìm kiếm.

Sau 16 năm bền bỉ nỗ lực của Nhà trường, thế hệ sinh viên Văn Lang 
đầu tiên đã được học tập tại khối nhà A ở Khu trường mới. Với người 
Văn Lang, đó là niềm tự hào, hân hoan trước sự chuyển mình to lớn về 
cơ sở vật chất của Nhà trường. Với xã hội, đó là sự gửi gắm niềm tin vào 
một môi trường giáo dục đại học chuẩn mực.

Cơ sở 3 Trường Đại học Văn Lang là một quần thể đại học nằm trên khu 
đất gần 6.5 ha ở Gò Vấp, TP. HCM. Cùng với Cơ sở 1 ở Quận 1, Cơ sở 2 ở 
Quận Bình Thạnh, Văn Lang đã tạo lập một hệ thống cơ sở học cho sinh 
viên ngay tại những khu vực trung tâm sầm uất của TP. HCM. Nếu bạn 
là sinh viên Văn Lang, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với sự năng 
động trong môi trường học tập này. 
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GS.TS. Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và GS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  
tham dự Lễ Khởi công xây dựng Trường Đại học Văn Lang - Cơ sở 3 (TP. HCM, 24/2/2017)
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THỜIthật tuyệt!
 SINH VIÊN

VIỆC LÀM THÊM
Sinh viên Văn Lang có thể đăng 
ký làm việc bán thời gian cho 
một số đơn vị trong Trường để hỗ 
trợ chi phí sinh hoạt và học tập 
(cộng tác viên chụp hình, viết bài 
cho website Trường, tư vấn tuyển 
sinh, trực phòng máy, vệ sinh kho 
sách,...)

SINH VIÊN TIÊU BIỂU
Là danh hiệu riêng của Trường 
Văn Lang tặng cho sinh viên nỗ 
lực học tập, rèn luyện trong mỗi 
năm học. Những sinh viên đại 
diện tiêu biểu nhất sẽ được nhận 
thêm phần thưởng cao quý: hành 
trình 12 ngày đêm dọc miền đất 
nước về Đất Tổ Hùng Vương.

“Sinh viên Văn Lang dành cả thanh xuân để hòa mình vào các Lễ Hội”. 
Tưởng đùa mà thật! Hoạt động phong trào sôi nổi là một trong những 
điểm mạnh của sinh viên Văn Lang. 1 năm học - 2 học kỳ - 2 mùa 
chương trình đặc trưng, do sinh viên mỗi Khoa tự tổ chức, đậm “chất” 
ngành. Nhiều chương trình đã trở thành “thương hiệu” tự hào của các 
thế hệ Văn Lang: Ngày hội sinh viên Văn Lang, Hòa Sắc của sinh viên 
Mỹ thuật, Kiến Văn của sinh viên Kiến trúc, NEON của sinh viên PR, Vẻ 
đẹp tiềm ẩn của sinh viên Du lịch, GAMMA của sinh viên Thương mại & 
Quản trị Kinh doanh, PHOENIX của sinh viên Tài chính – Kế toán, Ngày 
hội pháp luật của sinh viên Luật, Olympic Môi trường & Sinh học.

CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN
Văn Lang có 10 CLB cấp Trường, 
16 CLB cấp Khoa; thuộc lĩnh vực 
học thuật, kỹ năng, văn hóa, nghệ 
thuật, thể thao,… Bạn có nhiều 
lựa chọn tham gia CLB để phát 
triển sở trường, kỹ năng mềm và 
giao lưu với bạn bè cùng đam mê, 
năng khiếu.
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Đại học 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. 

• Làm quen với các giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, phòng lab, họa thất, xưởng thực hành, thư viện,…

• Học đại học là TỰ HỌC, chủ động tìm kiếm và thu nhận kiến thức. Thời khóa biểu linh động theo từng học 
kỳ, phương pháp học linh động theo từng chuyên đề;

• Kiến tập, thực tập, “cày” đồ án, khóa luận tốt nghiệp; thường xuyên làm việc nhóm để hoàn thành các bài 
tập môn học (thuyết trình, đóng kịch, làm video, tổ chức event…);

• Nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật trong nước và quốc tế; rèn luyện thái độ học tập suốt 
đời để vững bước trên hành trình nghề nghiệp.

ĐẠI HỌC - Một chương mới 
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HỌC BỔNG 
CÁC TỔ CHỨC

DOANH NGHIỆP

HỌC BỔNG
VĂN LANG
(theo học kỳ)

HỌC BỔNG
CỰU SINH VIÊN

CÁC KHOA

Năm học
2017-2018, 

hơn 3,8 tỷ đồng 
học bổng

đã trao cho SV.

100% 
học phí

 (1suất/ học kỳ)

50%, 25%
15%, 10% 

học phí 
của học kỳ

Điểm
học tập > 7,0; 

điểm rèn luyện
 > 70

MIỄN GIẢM
HỌC PHÍ

(theo năm học)

Giảm 8% - 12% 
Anh chị em ruột 

học chung
tại Trường

Giảm 8% 
SV có cha mẹ

là cựu sinh viên 
của Trường

Giảm 20% 
SV mồ côi cả 

cha mẹ, không 
nơi nương tựa

Giảm 15% 
SV bệnh tật,
khuyết tật,

kinh tế khó khăn

Giảm 10% 
SV thuộc diện

dân tộc thiểu số
tại các xã đặc biệt 

khó khăn
Giảm 8% 

SV có cha mẹ
là cán bộ, CNV

bị tai nạn lao động,
hưởng trợ cấp

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

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ 
• Học phí được công bố một lần từ đầu khóa và không 

tăng trong toàn khóa học.

• Ưu đãi giảm học phí nếu sinh viên đóng 1 lần toàn 
khóa học, đóng 2 lần (đầu và giữa khóa học), hoặc 
đóng đầu mỗi năm học (2 học kỳ/lần).

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

theo quy định của Nhà nước.

• Sinh viên được vay vốn học tập từ Quỹ Tín dụng dành 
cho sinh viên. Mức vốn cho vay: 15.000.000 đồng/năm.

• Văn Lang duy trì chính sách gia hạn học phí cho sinh 
viên gặp khó khăn kinh tế, có hoàn cảnh đặc biệt, 
nhằm chia sẻ với phụ huynh, khuyến khích các bạn 
vượt khó học tập.

Mẹ yên tâm,
VĂN LANG

CHĂM SÓC CON TỐT LẮM!
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Khi bạn là sinh viên Văn Lang, bạn cũng sẽ là sinh viên của một ngành 
nghề cụ thể. Trường Đại học Văn Lang hiện có 30 ngành đào tạo bậc 
đại học hệ chính quy, trải dài nhiều lĩnh vực: Kiến trúc – Mỹ thuật, Nghệ 
thuật, Kinh tế, Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược.

Trong một trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, cộng 
đồng sinh viên Văn Lang cũng thật năng động và đa dạng sắc màu. Mỗi 
ngành một hướng đi, mỗi nhóm sinh viên một cá tính, nhưng Văn Lang 
sẽ đi theo bạn trên cả hành trình, không chỉ 4 hay 5 năm mà rất lâu sau 
đó. Đại học hình thành con người bạn trong tương lai.

Ngành nghề
ĐẠI HỌC
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“Là ngành học vất vả nhưng thú vị. Các bạn làm việc 
liên tục với hàng loạt đồ án trong suốt quá trình học. 
Ngoài khả năng hội họa, bạn cần năng động, sáng tạo, 
trí tưởng tượng phong phú và trí nhớ để làm mới bản 
thân, một thái độ làm việc nghiêm túc. Dù căng thẳng, 
nhưng đừng quên tận hưởng thời sinh viên với những 
hoạt động ngoại khóa sôi nổi - một phần tươi đẹp 
không bao giờ trở lại trong đời”.

(Võ Gia Phong – cựu sinh viên Văn Lang, Du học sinh 
Học viện Shizuoka Sangyo Gijutsu, Nhật Bản)

HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TẠI VĂN LANG

• Kiến thức nền: Phương pháp sáng tạo, Cơ sở tạo hình, Trang trí, 
Hình họa, Kỹ thuật – Vật liệu in, In ấn đồ họa truyền thống (lụa, đá),…

• Đồ án chuyên ngành: Nghiên cứu hoa văn vốn cổ, Thiết kế sách – 
báo – tạp chí, TK logo, TK bao bì – nhãn hiệu sản phẩm, Dàn trang, 
TK poster quảng cáo, TK lịch, ứng dụng kỹ thuật số,…

• Công nghệ đồ họa hiện đại: Indesign, Illustrator, Photoshop, Digital, 
In 3D, Scan 3D,…

• Sinh viên phát triển ý tưởng thành sản phẩm thực và triển lãm nhiều 
đợt trong năm. Doanh nghiệp tham dự triển lãm để tiếp cận các thiết 
kế tiềm năng.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Hoạ sĩ thiết kế đồ họa, họa sĩ 
minh họa

• Họa sĩ thiết kế quảng cáo, hoạt 
hình, in ấn

• Trưởng phòng thiết kế, Quản lý 
và phát triển thương hiệu

• Giám đốc hình ảnh

• Giám đốc sáng tạo

Đồ họa truyền thông tương tác là lối 
đi thú vị cho sinh viên Văn Lang, đào 
tạo chuyên sâu về kỹ thuật dựng 
phim, xử lý hậu kỳ phim; kỹ thuật số, 
3D, hoạt hình, kỹ xảo, truyền thông 
kỹ thuật số, kịch bản, game…

Mã ngành: 7210403

K hi bạn là sinh viên
THIẾT KẾ 

ĐỒ HỌA

Rạch Lăng bao quanh Cơ sở 3, tạo cảnh quan thơ mộng cho cả khuôn viên.
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“Tôi may mắn khi là sinh viên ngành 
Thiết kế sản phẩm. Chúng tôi có 
một xưởng làm việc thoải mái cùng 
dụng cụ chuyên môn, máy in 3D, 
máy cắt laser, trộn đất sét,… để thỏa 
sức sáng tạo, rèn luyện sự tự chủ, 
kỷ luật trong công việc. Ở Văn Lang, 
các giảng viên chuyên môn giỏi  
của ngành là nguồn cảm hứng 
để chúng tôi say mê học. Được 
tiếp lửa từ Văn Lang, tôi sẽ  
theo đuổi đến cùng vì Thiết kế sản 
phẩm là ngành “kiến tạo cuộc sống 
tốt đẹp hơn”. 

(Phạm Việt Tường – chuyên viên 
thiết kế, Scandinavian House Ltd)

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP? 

• Họa sĩ thiết kế 2D, 3D 

• Họa sĩ thiết kế trưng bày sản 
phẩm gia dụng, công nghiệp

• Chuyên viên phát triển kiểu dáng 
sản phẩm 

• Giám đốc R&D

HỌC THIẾT KẾ SẢN PHẨM TẠI VĂN LANG

• Văn Lang là một trong rất ít trường đại học đào tạo uy tín về ngành 
Thiết kế sản phẩm. Hằng năm, ở Văn Lang, doanh nghiệp tìm đến 
tuyển dụng sinh viên ngay trong quá trình học.

• Giai đoạn học tập cơ bản: tạo hình mỹ thuật, trang trí điêu khắc, nhân 
trắc học, phương pháp sáng tạo, các môn học bổ trợ,…

• Giai đoạn kiến thức ngành, kỹ năng đồ họa, thực hiện đồ án thiết kế: 
sản phẩm nhựa, nội thất gỗ, gốm sứ, đồ chơi trẻ em, kim khí điện máy, 
phương tiện giao thông, thiết kế trang sức…

Mã ngành: 7210402

K hi bạn là sinh viên
THIẾT KẾ 

SẢN PHẨM

Thị trường khát nhân lực Thiết 
kế Sản phẩm, bạn dễ dàng tìm 
thấy thông tin tuyển dụng với 
lương khởi điểm từ 8-15 triệu 
đồng/tháng. Năm 2017, có 25/36 
sinh viên được tuyển dụng trực 
tiếp trong buổi bảo vệ đồ án  
tốt nghiệp.

Hòa Sắc - Lễ Hội truyền thống của SV Mỹ thuật Văn Lang. 
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“Là ngành mỹ thuật nhưng liên hệ chặt chẽ với kiến trúc, 
hòa quyện tính thẩm mỹ nghệ sĩ và tính khoa học. Đây 
là ngành học không có chỗ cho sự dễ dãi, thiếu nghiêm 
túc. Chương trình đào tạo gắn liền thực tế, cập nhật xu 
hướng, đồ án đa dạng,… sẽ rèn cho bạn sự tinh nhạy,  
quen áp lực, đủ tự tin đi làm đúng chuyên môn. Văn Lang 
- ngôi trường tôi luôn nhớ đến bằng cả sự trân trọng, tự 
hào, là nơi luôn muốn trở về”.

(Hồ Hồng Phúc, cựu sinh viên, Du học sinh Humber 
College of Applied Art & Technology, Canada) 

Mã ngành: 7580108

K hi bạn là sinh viên
THIẾT KẾ 

NỘI THẤT

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP? 

• Họa sĩ thiết kế trang trí nội thất

• Họa sĩ thiết kế nội thất

• Họa sĩ tư vấn, giám sát thiết kế 
nội thất

• Họa sĩ thiết kế không gian trưng 
bày, trình diễn

HỌC THIẾT KẾ NỘI THẤT TẠI VĂN LANG 

• Kiến thức cơ sở: Lịch sử thiết kế nội thất, Cấu tạo kiến trúc – nội thất, 
Cơ sở tạo hình mỹ thuật, Kỹ thuật vẽ, Nguyên lý thiết kế kiến trúc,...

• Phần mềm thiết kế: Autocad, 3D Max, Sketchup, Photoshop,…

• Kỹ năng thực hành tạo hình với máy CNC, laser, in 3D, Scan 3D,…

• Kiến thức chuyên ngành, đồ án: Kiến trúc nội thất truyền thống, Trang 
trí chuyên ngành, Kỹ thuật thể hiện đồ án, TK trang bị nội thất, TK 
Chiếu sáng, TK nội thất nhà ở, TK nội thất công trình giáo dục, TK Nội 
thất công trình thương mại, dịch vụ, TK nội thất công trình văn hóa,…

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

Campus Plaza với Khu thư giãn vườn dạo, 2 tầng hầm với đầy đủ tiện ích - Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang. 
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BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Nhà thiết kế thời trang

• Nhân viên thiết kế/ trợ lý thiết 
kế/ nhân viên tư vấn thời trang

• Stylist

• Nhiếp ảnh/ phóng viên thời trang

• Sản xuất, kinh doanh thời trang

• Quản lý thương hiệu thời trang

HỌC THIẾT KẾ THỜI TRANG TẠI VĂN LANG 

• Kiến thức nền: Lịch sử thời trang, Nhân trắc học, Kỹ thuật cắt may, 
Trang trí cơ sở, Cơ sở tạo hình mỹ thuật,…

• Kiến thức chuyên ngành, đồ án: Thiết kế trang phục nghệ thuật, 
Thiết kế trang phục trẻ em, Thiết kế trang phục dạo phố, Thiết kế 
trang phục truyền thống, Thiết kế trang phục thể thao, Thiết kế 
trang phục công sở, Phụ kiện, Marketing kinh doanh thời trang, 
Vật liệu – Nguyên phụ liệu may, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật trang điểm, 
Trình diễn sản phẩm,…

Mã ngành: 7210404

K hi bạn là sinh viên
THIẾT KẾ 

THỜI TRANG

Văn Lang là ngôi trường tuyệt vời về 
đào tạo chuyên sâu thời trang ứng 
dụng. Hệ thống đồ án, các Show 
thời trang 11A.M, đồ án tốt nghiệp 
là những sàn diễn độc đáo tại Văn 
Lang, giúp sinh viên tự tin tham gia 
sàn diễn chuyên nghiệp. 

NTK Vietino - tài năng trẻ của làng 
thời trang Việt; Ngô Mạnh Đông 
Đông – tác giả 7 bộ trang phục dân 
tộc đẹp xuất sắc trên đấu trường 
quốc tế; Hồ Thành Nhân - chủ nhân 
bộ trang phục siêu mẫu Thanh 
Hằng ghi hình The Face; “Ngũ hổ” 
của Nguyễn Đặng Thanh Nhàn - 
trang phục dân tộc được bình chọn 
cao nhất cho hoa hậu H’Hen Nie thi 
Miss Universe 2018… Họ đều xuất 
thân từ ngành Thời trang Văn Lang.

11 AM. Fashion Show - 
sàn diễn thời trang

độc đáo của SV Văn Lang. 
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Mã ngành: 7210205

K hi bạn là sinh viên
THANH NHẠC

Ngành Thanh nhạc và Piano 
Trường ĐH Văn Lang có 2 PGS.TS 
và gần 10 Thạc sĩ là giảng viên cơ 
hữu. Khoa thường xuyên có các lớp 
Master, chuyên đề, hội thảo và biểu 
diễn giao lưu của các chuyên gia 
đầu ngành về sư phạm cũng như 
biểu diễn.

“Tại Văn Lang, ngành Thanh nhạc có đội ngũ 
giảng viên giàu kinh nghiệm, như GS. NSND Trung 
Kiên, PGS. TS Trương Ngọc Thắng (nguyên Giám 
đốc Học viện Âm nhạc Huế), ThS. Lê Quốc Dũng, 
ThS. Trần Thị Hòa, ThS. Phạm Hoài Phương,…  
Các thầy cô rất quan tâm đến sinh viên, tạo 
mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên Thanh nhạc  
thực hành ngay từ năm đầu tiên, giảng dạy kèm 
cặp từng sinh viên một, nên không có bất kì  
sinh viên nào là không được chú ý tới.”

(Cao Xuân Nguyên, sinh viên năm nhất)

HỌC THANH NHẠC TẠI VĂN LANG 

• Kiến thức cơ bản: Hòa âm, Phân tích tác phẩm, Ký xướng âm, Lịch sử 
âm nhạc, Phức điệu,…

• Định hướng chọn lựa dòng nhạc sở trường: Nhạc kịch, Thính phòng, 
Đương đại Pop, Rock, Jazz,…

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

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP? 

• Ca sĩ hoạt động độc lập

• Ca sĩ nhà hát, đoàn nghệ thuật

• Giảng viên, giáo viên âm nhạc

• Quản lý văn hóa nghệ thuật

• Biên tập viên âm nhạc

• Tham gia cuộc thi hát chuyên 
nghiệp trong và ngoài nước

• Du học, giao lưu biểu diễn

Quảng trường văn hóa - nơi giao lưu, 
sinh hoạt văn nghệ. 
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Trong lĩnh vực âm nhạc, Piano là 
chuyên ngành đặc biệt quan trọng, 
đòi hỏi năng khiếu và sự khổ luyện. 
Người học Piano có khả năng tổ 
chức dàn dựng các chương trình 
âm nhạc chuyên môn và các sinh 
hoạt cộng đồng; dạy đàn Piano, 
phân tích âm nhạc, biểu diễn; các 
công việc khác thuộc lĩnh vực 
truyền thông, văn hóa,…

“Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn 
ngữ chung của mọi thế hệ và mọi 
dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi 
nó được hiểu bằng trái tim”. 

Mã ngành: 7210208

K hi bạn là sinh viên
PIANO

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Nghệ sĩ biểu diễn độc lập

• Nghệ sĩ chuyên nghiệp trong 
đoàn nghệ thuật, nhà hát

• Giảng viên, giáo viên âm nhạc

• Chuyên viên quản lý văn hóa 
nghệ thuật

• Biên tập viên âm nhạc,…

• Du học, giao lưu biểu diễn trong 
và ngoài nước

HỌC PIANO TẠI VĂN LANG 

• Chương trình ứng dụng, thực nghiệm. 

• Kiến thức: Hòa âm, Phân tích tác phẩm, Ký xướng âm, Lịch sử 
âm nhạc, Phức điệu,…

• Định hướng chuyên ngành theo dòng nhạc sở trường: Hàn lâm, 
thính phòng, đương đại, Pop, Rock, Jazz;

• Kỹ năng biểu diễn Piano, bản lĩnh sân khấu, nhạy bén xử lý tình huống 
trong biểu diễn;

• Kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngành Piano;

• Kỹ năng sư phạm để giảng dạy Piano tại các cơ sở đào tạo.

Những lễ hội 
văn nghệ độc đáo

 do SV Văn Lang tổ chức. 

Trường Đại học Văn Lang đầu tư cơ 
sở vật chất (đàn Piano, các phòng 
học chuyên ngành, phòng hoà 
nhạc, phòng biểu diễn thực hành 
cho sinh viên, các trang thiết bị về 
âm thanh,…) đảm bảo chất lượng 
chuẩn quốc tế.
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Mã ngành: 7340101

K hi bạn là sinh viên
QUẢN TRỊ

KINH DOANH

Học Quản trị Kinh doanh, bạn sẽ 
tham gia vào một quá trình phức 
hợp khoa học kinh tế - chiến lược 
kinh doanh – quản trị tài chính, 
nhân sự, marketing,… Bạn rèn 
luyện sự năng động, nhạy bén, tự 
tin để làm việc trong môi trường  
đa dạng đó.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

Dưới 3 năm kinh nghiệm:

• Nhân viên các phòng ban: Kinh 
doanh, Marketing, Nhân sự, 
Chiến lược,…

• Trợ lý, thư kí cho giám đốc

3 – 6 năm kinh nghiệm:

• Trưởng nhóm/ Trưởng Phòng 
Kinh doanh, Marketing, 
Nhân sự, Chiến lược,…

6 - 10 năm kinh nghiệm:

• Thành lập doanh nghiệp

• Giám đốc điều hành

• Cố vấn điều hành cao cấp,…

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Hệ 
thống Thông tin có 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).

HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI VĂN LANG

• Chương trình định hướng nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên: 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, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro, 
quản trị sản xuất, quản trị dự án,…

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

• Hướng nghiệp thường xuyên, kịp thời cho sinh viên qua Ngày hội việc 
làm, Hội thi Nhà quản trị tương lai, Ý tưởng khởi nghiệp…

• Áp dụng kiến thức với tư duy đột phá để tạo ý tưởng kinh doanh.

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đào tạo từ năm 2012, theo chương trình của ĐH Carnegie 
Mellon (ĐH xếp hạng số 2 về hệ thống thông tin tại Mỹ). 

Điểm khác biệt: đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp hiểu 
biết về Công nghệ thông tin, kết hợp sức mạnh kỹ thuật và 
kinh doanh để quản lý doanh nghiệp (xây dựng, quản trị 
cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế, khai thác hệ thống thông 
tin; bảo mật thông tin…) 

Chương trình được thiết kế để sinh viên phát triển toàn 
diện kỹ năng Công nghệ thông tin + Kiến thức Quản trị 
kinh doanh + Kỹ năng mềm + tiếng Anh. 

Trung tâm đào tạo quốc tế - 
Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang. 
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Mã ngành: 7340121

K hi bạn là sinh viên
KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI

Các hoạt động thương mại tấp nập 
thúc đẩy nhu cầu lớn về nhân lực. 
Thương mại là một trong những 
ngành đào tạo thế mạnh của 
Trường ĐH Văn Lang, cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh .

“Văn Lang không chỉ dạy  kiến thức, 
thầy cô còn dạy chúng tôi cách đối 
nhân xử thế. Đó là bài học lớn và 
quý giá của tôi ở ngôi trường này. 
Gia đình Thương mại giúp tôi hiểu 
tình cảm đồng môn của khóa trên 
tận tình chỉ bảo khóa dưới, từ việc 
học tập, ngoại khóa, kinh nghiệm 
sống. Các anh chị hướng nghiệp, 
tạo cơ hội công việc cho đàn em. 
Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó!”

(Đặng Phương Thảo Nguyên – 
thủ khoa tốt nghiệp năm 2018) 

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Dưới 3 năm kinh nghiệm: nhân 
viên quản lý kho vận, tiếp thị, 
quản trị kênh bán lẻ, quản trị 
xuất nhập khẩu,...

• 3 - 6 năm kinh nghiệm: trưởng 
phòng quản trị kho vận, phòng 
tiếp thị & truyền thông, phòng 
bán lẻ, phòng xuất nhập khẩu,...

• Trên 6 năm kinh nghiệm: giám 
đốc kho vận, giám đốc tiếp thị, 
giám đốc chuỗi cung ứng bán 
lẻ, giám đốc xuất nhập khẩu,...

HỌC KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI VĂN LANG

Vào học kỳ 3, bạn được tư vấn kỹ lưỡng để chọn 1 trong 3 chuyên ngành. 

• Marketing: Quản trị thương hiệu, Quản trị marketing, Marketing 
kỹ thuật số, Marketing thương mại và dịch vụ,…

• Quản trị Logistics: Logistics quốc tế, Quản trị kênh phân phối, Quản 
trị vận tải, Quản trị kho bãi, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng,…

• Thương mại Quốc tế: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Logistics 
quốc tế, Bảo hiểm và vận tải quốc tế,… (điều kiện: điểm Anh văn từ 6,5 
trở lên trong 3 học kì đầu).

Sinh viên năm cuối được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn tìm việc.

Tân SV được các khóa đàn anh giúp đỡ hội nhập tận tình ngay khi nhập 
học. Câu lạc bộ cựu SV hỗ trợ nơi thực tập, việc làm và học bổng.

Doanh nghiệp kết nối hỗ trợ việc làm cho sinh viên Văn Lang hằng năm. 
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Mã ngành: 7340301

K hi bạn là sinh viên

KẾ TOÁN

Văn Lang đưa các môn học của 
ACCA (Hiệp hội Kế toán Công 
chứng Anh quốc) vào chương trình 
đào tạo chính khóa. Sinh viên được 
học miễn phí chương trình Kế toán 
quốc tế bằng tiếng Anh và có cơ hội 
nhận Diploma (chứng chỉ) kế toán 
quốc tế có giá trị toàn cầu.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kế toán viên, kiểm soát nội bộ, 
kiểm toán viên nội bộ, trợ lý 
kiểm toán độc lập, chuyên viên 
thuế trong doanh nghiệp.

• Chuyên viên tài chính, chuyên 
viên nghiệp vụ của ngân hàng, 
tổ chức tài chính.

• Tư vấn thuế, thanh tra tài chính.

• Nghiên cứu khoa học, giảng dạy 

Nhiều sinh viên làm việc cho các 
doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc 
gia, công ty kiểm toán hàng đầu thế 
giới (PwC, KPMG, Deloitte – Big 4).

HỌC KẾ TOÁN TẠI VĂN LANG

• Bạn được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực: 
Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán thuế, Kiểm toán, Tài chính 
doanh nghiệp; đảm bảo cơ hội làm việc đa dạng sau khi tốt nghiệp.

• Giáo trình giao thoa hai hệ thống kế toán Việt Nam và quốc tế qua 
những môn học của ACCA tích hợp trong chương trình đào tạo kế 
toán của Văn Lang. 

• Chương trình “Mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp”: sinh viên 
được các kế toán trưởng hướng dẫn tiếp xúc với hồ sơ, chứng từ thực 
tế của doanh nghiệp, giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm tương đương 
6 tháng làm việc thực tế.

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

(Nguyễn Sỹ Hà, tốt nghiệp năm 2011, Phó 
Trưởng Phòng Dịch vụ kiểm toán PwC)

Sảnh tòa nhà hành chính - Cơ sở 3. 
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Mã ngành: 7340201

K hi bạn là sinh viên
TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

Văn Lang xây dựng chương trình 
học thông qua việc đối chiếu với 
các giáo trình tiến bộ đang được 
giảng dạy tại các đại học danh 
tiếng của Anh, Mỹ, Úc,…, nâng cao 
chất lượng và tính ứng dụng của 
chương trình đào tạo.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Chuyên viên tài chính trong 
doanh nghiệp, cty 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 ngân hàng.

• Chuyên viên kế toán trong lĩnh 
vực kế toán tài chính, kế toán 
quản trị, kiểm soát nội bộ.

• Chuyên viên nghiên cứu, hoạch 
định chính sách tài chính.

“Anh trai em là cựu sinh viên Văn 
Lang. Anh nói rằng Văn Lang ấm áp 
lắm! Niềm tin ấy thôi thúc em tìm 
hiểu về Trường. Em chọn ngành 
Tài chính Ngân hàng vì muốn làm 
việc trong các công ty tài chính 
thị trường nhiều thử thách. Những 
buổi học đầu tiên giúp em nâng cao 
đáng kể kỹ năng làm việc nhóm, 
thầy cô cho chúng em tự học hỏi, 
tự thảo luận, định hướng những 
điều còn thiếu sót. Đó là phương 
pháp em mong đợi ở đại học.”

Từ Mỹ Linh – thủ khoa đầu vào 2018

HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI VĂN LANG
Bạn học hai chuyên ngành song song Tài chính doanh nghiệp và Ngân 
hàng, để có thể làm việc đa dạng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
• Kiến thức chuyên ngành Tài chính: tài chính doanh nghiệp, phân tích 

báo cáo tài chính, quản trị rủi ro, thẩm định dự án, quản trị tài chính trong 
công ty đa quốc gia, dự toán tài chính để khởi nghiệp,…

• 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 rủi ro 
ngân hàng, kế toán ngân hàng, ngân hàng thương mại,…

SV năm cuối được học Mô phỏng nghiệp vụ: thẩm định tín dụng, thanh 
toán quốc tế, báo cáo tài chính trên chứng từ thực,…
Sinh viên được định hướng nghề nghiệp trong quá trình học; được rèn 
luyện tư duy phân tích, đánh giá và xây dựng chiến lược tài chính.

Giao lưu đầu năm với sinh viên Tài chính - Kế toán, 9/2018. 
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Trường ĐH Văn Lang cam kết 100% 
sinh viên Kỹ thuật Nhiệt có việc làm 
trong thời gian học và sau khi tốt 
nghiệp với mức thu nhập cao.

SV thực tập có lương tại các công 
ty Nhiệt – Lạnh hàng đầu Việt Nam 
(REE M&E, Aurecon, Indochine,…)

“Tôi chưa từng thấy trường đại học nào mà sinh 
viên được đào tạo cả kiến thức chuyên ngành và 
gần 20 phần mềm ứng dụng thực tế hoàn toàn 
miễn phí, giúp chúng tôi mở rộng các hướng 
việc làm khác nhau. Sự tự tin, nhiệt huyết và 
ứng biến giải quyết tình huống là những gì tôi 
có được sau hơn 4 năm học tập.”

(Trần Cảnh Hoan, thủ khoa tốt nghiệp 
năm 2017) 

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?
• Kỹ sư Nhiệt - Lạnh mảng Nhiệt 

nóng (lò hơi, sấy, nhà máy nhiệt 
điện, dầu khí, nhà máy sản xuất).

• Kỹ sư Nhiệt - Lạnh mảng Nhiệt 
lạnh công nghiệp (nhà máy có 
hệ thống kho lạnh, cấp đông), 
lạnh dân dụng (tòa nhà, cao ốc…)

• Quản lý dự án, quản lý sản xuất, 
cung cấp dịch vụ Nhiệt - Lạnh.

HỌC KỸ THUẬT NHIỆT TẠI VĂN LANG
Bạn được đào tạo theo 4 chuyên ngành: Kỹ thuật Kiến trúc, Kỹ thuật Dữ 
liệu, Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật tính toán.

Kiến thức ngành:

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

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

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

• Xu hướng thiết kế: BIM, Thiết kế xanh…

Mã ngành: 7520115

K hi bạn là sinh viên
KỸ THUẬT 

NHIỆT

Trung tâm nghiên cứu phát triển R & D (Cơ sở 3) 
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Văn Lang có kinh nghiệm đào tạo 
Luật Kinh tế từ năm 1995. Hiện 
tại, Luật Kinh tế được xác định là 
một ngành đào tạo mũi nhọn của 
Trường, với cơ hội việc làm rất rộng 
mở cho sinh viên.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Chuyên gia tư vấn pháp lý

• Chuyên viên tư vấn pháp luật, 
chuyên viên lập pháp, hành 
pháp và tư pháp

• Nghiên cứu, soạn thảo, hoàn 
thiện các hồ sơ pháp lý

• Nghiên cứu, giảng dạy luật 
kinh tế

• Theo học nghề luật sư và 
hành nghề

HỌC LUẬT KINH TẾ TẠI VĂN LANG
• Kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi mô, vĩ mô; Lý luận Nhà nước và pháp 

luật, Luật học so sánh,...

• Kiến thức ngành: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật 
hình sự, Luật thương mại, Luật hôn nhân, Công pháp Quốc tế,...

• Kiến thức chuyên sâu: Luật tài chính, Luật ngân hàng, Luật đất đai, 
Luật sở hữu trí tuệ, Luật đầu tư, Luật thương mại quốc tế, Pháp luật 
thương mại điện tử, Luật phá sản,...

• Chương trình chú trọng tính ứng dụng thực tiễn qua mô phỏng phiên 
tòa giả định; “Ngày hội pháp luật”, thực tập cuối khóa…; rèn luyện kỹ 
năng mềm: đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại, tư vấn tài 
chính, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, giao tiếp,...

Mã ngành: 7380107

K hi bạn là sinh viên

LUẬT KINH TẾ

“Học Luật, ngoài đam mê, bạn cần 
xử lý kiến thức thông minh để nhớ 
lâu và vận dụng hợp lý vào công 
việc. Kiến thức cần vận dụng vào 
đúng tình huống thì mới hiệu quả… 
Người học Luật đừng kì vọng hiểu 
được ngay các văn bản quy phạm 
pháp luật mà phải dành thời gian 
tìm hiểu. Người giỏi là người chịu 
khó tìm tòi! Không ai am hiểu tất cả 
nên các bạn cũng đừng lo lắng về 
việc phải thông thạo tất cả”.

(PGS.TS. Bùi Anh Thủy – Trưởng 
Khoa Luật Trường ĐH Văn Lang)
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“Ước mơ trở thành Kỹ sư Công nghệ Sinh học khiến tôi 
yêu ngôi trường mình học. Tôi thích những công việc 
sau giờ học ở phòng thực hành lầu 3 và phòng nuôi 
cấy mô thực vật, rất hữu ích cho công việc tương lai. 
Tôi thích những hoạt động do Đoàn - Hội Khoa và câu 
lạc bộ Công nghệ Sinh học tổ chức, những chuyến 
đi kiến tập thực tế ý nghĩa. Tất cả những hoạt động 
đó đã gắn kết tôi và những người bạn “tự phương trời 
chẳng hẹn quen nhau”. 

(Nguyễn Quốc Trường Thịnh - thủ khoa tốt nghiệp 
2015, Kỹ sư nông nghiệp, Viện nghiên cứu cây ăn 
quả miền Nam)

Mã ngành: 7420201

K hi bạn là sinh viên
CÔNG NGHỆ

SINH HỌC

Sinh viên được sử dụng máy móc 
thí nghiệm hiện đại ứng dụng cho 
các lĩnh vực di truyền và sinh học 
phân tử. Đặc biệt, Trường ĐH Văn 
Lang cung cấp các “suất” tu nghiệp 
về Công nghệ Sinh học và nông 
nghiệp công nghệ cao tại Israel cho 
sinh viên.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Chuyên viên, kỹ thuật viên tại 
viện nghiên cứu, cơ quan kiểm 
định, nghiên cứu, bệnh viện, 
trung tâm y tế, công ty dược,…;

• Chuyên viên điều hành, quản 
lý kỹ thuật, quản lý chất lượng 
tại cơ sở sản xuất, công ty kinh 
doanh lĩnh vực nông nghiệp, 
chế biến thực phẩm, thủy sản, 
môi trường và y dược;

• Cảnh sát môi trường;

• Giảng dạy, nghiên cứu.

HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VĂN LANG

• Chương trình đào tạo ứng dụng ở ba lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm, 
Nông nghiệp Công nghệ cao, CNSH ứng dụng trong Y-Dược. 

• Kiến thức chuyên ngành: Sinh học phân tử, Công nghệ chế biến & bảo 
quản, Nhân giống vô tính cây trồng, Công nghệ vi sinh, Công nghệ 
di truyền, Công nghệ tế bào gốc, CNSH thực vật, CNSH động vật, An 
toàn sinh học,…

• 18 môn thực hành thường xuyên trong phòng thí nghiệm; tham quan, 
kiến tập 8 đợt ở nhà máy, cơ sở sản xuất; thực tập cuối khoá tại Bảo 
Lộc và Đà Lạt – thung lũng công nghệ sinh học.

• Kỹ năng phân tích, kiểm nghiệm, đánh giá sản phẩm từ các qui trình 
công nghệ sinh học.

Thư viện Cơ sở 3
Trường ĐH Văn Lang. 
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Mã ngành: 7510406

K hi bạn là sinh viên
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG

Trường Đại học Văn Lang cam kết 
100% kỹ sư môi trường có việc làm 
tốt sau khi ra trường.

100% giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ 
tốt nghiệp đúng chuyên ngành ở 
nước ngoài, phần lớn là chuyên 
gia đầu ngành trong lĩnh vực môi 
trường của khu vực miền Nam.

“Sinh viên được rèn luyện phương 
pháp, kỹ năng, tác phong nghề qua 
các đồ án và dự án thực tế. Chị 
có 2 năm theo Thầy Cô thực hiện 
các dự án tại Việt Nam. Chính đồ 
án tốt nghiệp về tái sử dụng bã cà 
phê để sản xuất thanh nhiên liệu ở 
Văn Lang đã cho chị cơ hội du học 
Đức và đạt giải Nhất cuộc thi Nhà 
sáng tạo trẻ - Falling Walls Lab do 
Bộ Nghiên cứu & Giáo dục Đức tổ 
chức năm 2016.”

(Đặng Huyền Châu, Thạc sĩ Trường 
ĐH Dresden Technology - Đức)

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kỹ sư tư vấn môi trường; 

• Kỹ sư thiết kế cải tạo thi công 
công trình xử lý môi trường; 

• Kỹ sư vận hành công trình xử lý 
môi trường; 

• Chuyên viên quan trắc môi trường;

• Chuyên viên quản lý môi trường;

• Cảnh sát môi trường;

• Giảng dạy, nghiên cứu.

HỌC MÔI TRƯỜNG TẠI VĂN LANG

• Học chuyên sâu về môi trường theo 3 định hướng: Công nghệ môi 
trường, Quản lý môi trường, Biến đổi khí hậu.

• Sinh viên trải nghiệm vai trò 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, hàng loạt kỹ năng mềm phục vụ nghề nghiệp.

• Bạn được thực hành trong phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS; tham 
gia chương trình đào tạo ngắn hạn, trao đổi sinh viên với các trường 
ĐH quốc tế: Chulalongkorn (Thái Lan); Bauhaus, Weima (Đức); được 
Khoa hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện nghiên cứu khoa học.

• Công cụ thiết kế BIM với các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp: 
AutoCad, Revit Mep, CDF Simulation, Pipeflow Expert…
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“Bốn năm Đại học, mình nhận được rất nhiều 
lợi ích. Quan trọng nhất là kiến thức về ngành 
Kỹ thuật Phần mềm, khả năng diễn đạt, 
làm việc bằng tiếng Anh và kỹ năng quản lý  
bản thân, giao tiếp. Tầm nhìn của người Kỹ 
sư Phần mềm phải vượt qua tư duy gia công  
phần mềm nhỏ lẻ để vươn tới làm chủ quy trình 
phần mềm.”

(Đinh Nguyễn Khôi Nguyên - cử nhân Văn 
Lang đầu tiên tốt nghiệp chương trình  
Cao học ngành Kỹ thuật Phần mềm tại CMU - 
Mỹ, tháng 5/2018). 

HỌC KỸ THUẬT PHẦN MỀM TẠI VĂN LANG

• Phương pháp học Learning By Doing, chú trọng thực hành và bài tập 
kỹ năng mềm.

• Giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Anh được chuyển giao trực tiếp 
từ Đại học Carnegie Mellon (CMU). Các lớp bổ trợ Tiếng Anh chuyên 
ngành được dạy miễn phí.

• Từ năm 2008 đến nay, CMU đã chuyển giao 30 môn học để giảng 
dạy cho sinh viên Văn Lang. Giảng viên được tu nghiệp ở trụ sở CMU 
(Pittsburg - Mỹ) trước khi đạt yêu cầu giảng dạy cho sinh viên.

Mã ngành: 7480103

K hi bạn là sinh viên
KỸ THUẬT

PHẦN MỀM

Văn Lang là trường đại học duy 
nhất ở phía Nam được chuyển 
giao chương trình  Kỹ thuật 
Phần mềm từ Carnegie Mellon 
University – đại học số 1 của Mỹ 
về khoa học máy tính theo xếp 
hạng của US News & Report).

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Chuyên viên phát triển phần 
mềm: Lập trình web, Lập trình 
di động, Lập trình ứng dụng.

• Chuyên viên kiểm soát chất 
lượng phần mềm (Tester)

• Chuyên viên phân tích nghiệp 
vụ (Business Analyst)

85,4% cử nhân tốt nghiệp có mức 
lương khởi điểm từ 8 triệu VNĐ/
tháng trở lên. (khảo sát 8/2018). 

Vườn đa năng trên cao Khu đền Hùng
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K hi bạn là sinh viên
CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN

Công nghệ Dữ liệu là một trong 
những thế mạnh và khác biệt trong 
chương trình đào tạo Công nghệ 
Thông tin ở Văn Lang. Chương 
trình đào tạo được thiết kế đổi mới 
về môn học, phương pháp và định 
hướng nghề nghiệp. 

HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VĂN LANG

• 2 năm đầu, sinh viên được đào tạo khối kiến thức đại cương và cơ 
sở ngành gắn với định hướng ứng dụng CNTT, sớm tiếp cận các hệ 
thống CPS, sớm làm quen với mô hình công nghệ 4.0, phát triển kỹ 
năng lập trình phần mềm, xử lý dữ liệu số… 

• Sinh viên được đào tạo chuyên sâu theo định hướng 3 chuyên ngành:

(1) Công nghệ Phần mềm;

(2) Công nghệ Dữ liệu;

(3) Tin học Quản trị.

Các môn học được cập nhật mới: Xử lý dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, 
Học máy, Số hóa, Quản trị thông tin số. 

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kỹ sư dữ liệu 

• Lập trình viên phát triển phần 
mềm

• Lập trình viên IoT (Internet of 
Things Developer)

Dữ liệu là tài nguyên quý giá. 
Facebook, Google, Linked... và 
nhiều hãng công nghệ đều đang 
tìm kiếm các kỹ sư dữ liệu tài năng.

“Một số lĩnh vực chuyên sâu, tuy 
không mới trên thế giới, nhưng 
chưa phổ biến trong đào tạo CNTT 
trình độ đại học ở Việt Nam, như: 
Điện toán đám mây và ứng dụng, 
Phân tích và xử lý dữ lớn, Khoa học 
dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Mạng kết 
nối vạn vật… Đây là nền tảng công 
nghệ cần thiết để xây dựng các hệ 
kết nối không gian số - thực thể 
(Cyber – Physical Systems/ CPS) 
theo xu thế thời đại mới.”

(TS. Hoàng Lê Minh – Trưởng 
Khoa Công nghệ Thông tin)

Phóng thực hành máy tính - tòa nhà A, Cơ sở 3. 
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K hi bạn là sinh viên

KIẾN TRÚC

Văn Lang là trường đại học uy tín về 
kiến trúc công trình, đào tạo theo 
hướng “học gắn với hành”, phát huy 
khả năng sáng tạo của sinh viên. 
Sinh viên Văn Lang ghi dấu ấn đẹp 
và đoạt nhiều giải cao tại các cuộc 
thi lớn ArchiprixSea, Archicad-BIM, 
Loa Thành, Eureka,,…

“Ở Văn Lang, tôi được học nhiều môn thú vị, thực tế, 
như Kiến trúc và Phong thủy, Điêu khắc trong không 
gian kiến trúc…, khi đi làm mới cảm nhận hết giá trị. Tôi 
rèn luyện, phát triển bản thân qua các cuộc thi chuyên 
ngành, dự án cộng đồng. Tôi được học, được làm việc 
với những thầy cô giàu kinh nghiệm, lăn xả vì sinh viên, 
học từ họ thái độ, kỹ năng và quy trình chuyên nghiệp. 
Tôi được dìu dắt, được truyền lửa bởi thế hệ đàn anh 
và đàn em đam mê, hết mình vì anh em, bạn hữu. Nơi 
này – tôi đã có một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp”. 

(Mai Hữu Huỳnh – Kiến trúc sư, Công ty tư vấn thiết 
kế Sicart & Smith Architects)

HỌC KIẾN TRÚC TẠI VĂN LANG

• Kiến thức nền: Lịch sử kiến trúc, Bố cục tạo hình, Hình học họa hình,…

• Kiến thức chuyên sâu, bài tập – đồ án: Nguyên lý thiết kế công trình, 
Kiến trúc nhà ở, Kiến trúc công cộng, Kiến trúc công nghiệp, Kiến 
trúc thiết kế nội ngoại thất, Quy hoạch, Chiếu sáng,...

• Kiến thức liên ngành: Kiến trúc và phong thủy, Công nghệ xây dựng và 
vật liệu mới, Điêu khắc, Xã hội học kiến trúc,…

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kiến trúc sư, Giám sát.

• Quản lý dự án xây dựng.

• Quản lý vận hành và sử dụng 
công trình.

• Nghiên cứu, quy hoạch kiến trúc.

Công trình kiến trúc 
Trung tâm hội nghi quốc tế

(Cơ sở 3)

Khi bạn là sinh viên Văn Lang30 Khi bạn là sinh viên Văn Lang30



Mã ngành: 7580201

K hi bạn là sinh viên
KỸ THUẬT

XÂY DỰNG

Điểm khác biệt ở Văn Lang là sinh 
viên Xây dựng hiểu biết về kiến trúc,  
có thể theo đuổi công việc kỹ sư 
thiết kế một cách thuận lợi.

Sinh viên được tham quan quy trình 
xây dựng ngay tại “đại công trường” 
Cơ sở 3 của trường đang xây dựng.

 “Sau mỗi công trình, thành quả nhìn 
thấy là những ngôi nhà, tâm huyết, 
tình cảm và tình anh em bạn hữu đã 
cùng nhau “chiến đấu” ngày đêm. 
Hạnh phúc biết bao khi hình dung 
niềm vui của những người dọn đến 
ngôi nhà mới. Sinh viên Văn Lang 
có lợi thế ở kỹ năng chuyên môn 
và được “thơm lây” nhờ thương 
hiệu Văn Lang đã được khẳng định. 
Nhiều quản lý,  kỹ sư thành công từ 
mái trường Văn Lang.”

(Nguyễn Việt Anh, cựu sinh viên 
khóa 16, kỹ sư tại Cty TNHH Quản 
lý DSPCons Việt Nam)

HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG TẠI VĂN LANG

• Ngoài kiến thức cơ bản, bạn được trang bị các môn cơ sở ngành và 
kiến thức chuyên ngành: 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: thí nghiệm về Vật liệu, Cấu kiện bê tông cốt thép, Cơ học 
đất; tham quan thực tập ở công trường và cơ quan tư vấn thiết kế; làm 
các Bài tập lớn, Đồ án, Nghiên cứu khoa học.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kỹ sư xây dựng trong các công 
ty tư vấn thiết kế; Sở xây dựng, 
Ban quản lý dự án,…; 

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

• Giảng dạy và nghiên cứu...

Đêm hội Kiến Văn truyền thống của SV Kiến trúc. 
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K hi bạn là sinh viên
QUẢN LÝ

XÂY DỰNG

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu 
mở ngành Quản lý Xây dựng Trường ĐH 
Văn Lang về nhu cầu nhân lực của 39 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh lân cận cho thấy: 
100% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 
dụng nhân lực Quản lý Xây dựng và nhu 
cầu này tăng trung bình 44% trong giai 
đoạn 2020-2025.

Nếu bạn đam mê lĩnh vực xây dựng 
nhưng không muốn học chuyên 
sâu về kỹ thuật xây dựng công trình, 
ngành Quản lý Xây dựng là một lựa 
chọn mới mẻ và phù hợp. Đây là 
ngành học giao thoa giữa kinh tế 
và kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng 
trong quản lý hoạt động xây dựng.

HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG TẠI VĂN LANG

Bạn được trang bị kiến thức về dự toán xây dựng, dự thầu; quản lý dự 
án, tổ chức thi công, giám sát và nghiệm thu công trình; quản lý tài 
chính, quản lý vật tư thiết bị, quản lý hành chính trong xây dựng...

Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng: 

• Kỹ năng phân tích và xây dựng mô hình qua các phần mềm mô phỏng, 
mô hình hóa, phần mềm thiết kế, kế toán, dự toán, quản lý dự án.

• Kỹ năng trình bày giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế, so sánh lựa 
phương án thông qua báo cáo seminar, đồ án môn học. 

• Kỹ năng làm việc nhóm, tự tổ chức nhóm.

• Trình độ ngoại ngữ tương đương Toeic 420.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?
• Kỹ sư Quản lý Xây dựng tại các 

sở, ban, ngành, công ty - đơn vị 
(chủ đầu tư);

• Kỹ sư kỹ thuật, tư vấn, thiết kế 
tại các công ty tư vấn đầu tư và 
xây dựng.

• Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh 
vực kỹ thuật, kinh tế và quản lý 
xây dựng.
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K hi bạn là sinh viên
KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG

Tháng 9/2018, TS. Nguyễn Cao Trí – Phó Chủ tịch HĐQT 
Trường ĐH Văn Lang ký hợp tác với Viện Kinh tế & Quản 
lý trực thuộc Phủ Tổng thống Nga và Trường ĐH Giao 
thông vận tải & hạ tầng Moscow (MADI). Theo đó, đại học 
hàng đầu của Nga sẽ hỗ trợ Văn Lang đào tạo các ngành 
thiết kế và xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng đường sắt, 
metro; hợp tác với Văn Lang tham gia trong các chương 
trình trọng điểm của Chính phủ Nga và Việt Nam, như Dự 
án tuyến Metro 4A từ Tp.HCM đến Bình Dương, đi qua các 
khu vực trọng điểm giao thông Tp.HCM, Dự án đường sắt 
đô thị hạng nhẹ (LRT) kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm 
với sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Trường Đại học Văn Lang chuyên về 
đào tạo kỹ thuật thiết kế, thi công, 
quản lý và khai thác công trình giao 
thông phục vụ đời sống như: cầu, 
đường bộ, đường cao tốc, đường 
hầm,... cũng như các công trình 
trong lĩnh vực xây dựng nói chung.

HÀNH TRÌNH HỌC TẬP TẠI VĂN LANG

Bạn sẽ học ba nhóm kiến thức cơ bản: 

• Kiến thức nền tảng về phương pháp tính, cơ học, kết cấu, địa chất, đo 
đạc, thủy văn, vật liệu xây dựng; 

• Kiến thức chuyên sâu về các bước khảo sát địa chất, địa hình, thủy 
văn công trình, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, tổ chức, quản lý, khai 
thác công trình,…; 

• Kiến thức liên ngành về môi trường và phát triển bền vững, nguyên lý 
và giải pháp bảo vệ môi trường… 

Kỹ năng: Khảo sát, xây dựng tài liệu phục vụ thiết kế; lập dự án đầu tư 
và Thiết kế công trình; giám sát, kiểm định chất lượng công trình; tổ 
chức, quản lý thi công công trình; tổ chức, quản lý, khai thác và duy tu 
bảo dưỡng công trình.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kỹ sư cầu đường có khả năng 
thiết kế, thi công các công trình 
cầu và đường các cấp khác 
nhau; tư vấn giám sát, thẩm 
định và đánh giá chất lượng 
công trình.

• Kỹ sư thiết kế, thi công, giám 
sát, thẩm định và nghiệm thu 
công trình tại các công ty tư 
vấn thiết kế xây dựng cầu 
đường, metro, cầu cảng, dân 
dụng và công nghiệp; dự án 
xây dựng. 

• Chuyên viên quản lý, điều 
hành, tư vấn, phản biện về kỹ 
thuật xây dựng tại công ty, 
tập đoàn xây dựng trong và 
ngoài nước.

• Công tác tại cơ quan quản lý 
Nhà nước về lĩnh vực xây dựng; 
các cơ quan, công ty có bộ 
phận quản lý xây dựng; 

• Nghiên cứu tại các viện nghiên 
cứu, các phòng thí nghiệm vật 
liệu xây dựng.
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K hi bạn là sinh viên

ĐIỀU DƯỠNG
Văn Lang là một trong rất ít trường 
đại học triển khai xây dựng mô hình 
trường học – bệnh viện, giúp sinh 
viên học và thực hành trong chính 
bệnh viện của trường.

Nguồn nhân lực điều dưỡng ở Việt Nam 
đang thiếu về số lượng và yếu về chất 
lượng. Chỉ khoảng 30% điều dưỡng viên có 
trình độ cao đẳng và đại học, 70% là trung 
cấp và sơ cấp. Trường Đại học Văn Lang 
thành lập Khoa Y Dược để đào tạo đội ngũ 
điều dưỡng viên đa khoa có trình độ cao, 
đáp ứng nhu cầu hiện tại và đón đầu xu 
hướng tương lai.

HỌC ĐIỀU DƯỠNG TẠI VĂN LANG

Kiến thức cơ sở: Tâm lý y học – Đạo đức nghề nghiệp, Sinh học 
phân tử, Vật lý – Lý sinh, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Giải phẫu 
học, Sinh lý học, Miễn dịch, Kiểm soát nhiễm khuẩn,…

Kiến thức chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe người lớn nội/ngoại 
khoa, CSSK phụ nữ, bà mẹ, gia đình; CSSK trẻ em, CSSK người bệnh 
truyền nhiễm, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực, 
CSSK người cao tuổi, Y học cổ truyền – phục hồi chức năng,…

Kỹ năng:

• Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất biện pháp xử lý hợp 
lý, phối hợp với bác sĩ chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

• Tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh.

• Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

• Tư vấn, giáo dục sức khỏe.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Điều dưỡng viên tại bệnh viện, 
Trung tâm điều dưỡng và phục hồi 
chức năng; tổ chức tuyên truyền 
và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. 

• Làm việc tại Trung tâm chăm 
sóc người cao tuổi tại Nhật 
Bản, Đức và các quốc gia trong 
khối ASEAN (điều dưỡng là một 
trong những ngành nghề được 
luân chuyển lao động trong 
khối ASEAN).

• Giảng dạy, nghiên cứu. 

Khu phức hợp tòa nhà bệnh viện, khu Start up - Vườn ươm 
đổi mới sáng tạo và khối Hợp tác quốc tế (Cơ sở 3)
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K hi bạn là sinh viên
KỸ THUẬT

XÉT NGHIỆM Y HỌC

Năm 2018, Văn Lang tuyển sinh 
khóa đầu ngành Kỹ thuật Xét 
nghiệm Y học, dựa trên nhu cầu 
nhân lực thực tế của xã hội, tham 
khảo ý kiến các chuyên gia, khảo 
sát các bệnh viện, Viện, công ty 
trên địa bàn cả nước, đặc biệt ở Tp. 
Hồ Chí Minh.

Ngành Xét nghiệm Y học có tính 
ứng dụng cao trong xu thế phát 
triển xã hội hiện đại. Đây là ngành kỹ 
thuật y học hiện đại, ứng dụng máy 
móc thiết bị để phân tích các mẫu 
bệnh phẩm và đóng vai trò quan 
trọng trong an toàn vệ sinh thực 
phẩm cũng như lĩnh vực dự phòng 
(tầm soát dịch bệnh, xét nghiệm 
đánh giá lâm sàng hiệu quả thuốc  
và vắc xin trên thực địa).

HỌC XÉT NGHIỆM Y HỌC TẠI VĂN LANG

Kiến thức :

• Nguyên lý kỹ thuật công nghệ, kiến thức chuyên môn về xét nghiệm 
hiện đại (vi sinh - ký sinh trùng, sinh hóa - miễn dịch, huyết học – 
truyền máu,…)

• Nguyên lý, quy trình vận hành, bảo quản trang thiết bị xét nghiệm y 
học phục vụ chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.

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

Thực tập tại các trung tâm y khoa, các bệnh viện có xét nghiệm y tế tại 
Tp. HCM: từ học kỳ 6 (năm học thứ 3), sau khi sinh viên học các môn cơ 
sở ngành và chuyên ngành.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học 
tại các bệnh viện, viện nghiên 
cứu, trung tâm y tế (kiểm 
nghiệm, y tế dự phòng, giám 
sát an toàn thực phẩm), cơ sở 
đào tạo y dược, trung tâm chẩn 
đoán và phục hồi chức năng.

• Giảng dạy, nghiên cứu.

SV Khoa Y dược thực hành trong phòng thí nghiệm. 
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K hi bạn là sinh viên

DƯỢC HỌC
Trường ĐH Văn Lang là một trong 
rất ít trường xây dựng mô hình 
“trường học - bệnh viện” quy mô, 
bài bản. Khoa Y Dược dự kiến triển 
khai đào tạo đại học trong bệnh 
viện của Trường ĐH Văn Lang. Dự 
án đang được tích cực vận hành, 
xây dựng.

Ngành Dược học ngày càng đóng vai 
trò quan trọng trong thời đại công nghệ 
mới, khi Cách mạng công nghiệp 4.0 
đang diễn ra trong 3 lĩnh vực chính: 
Công nghệ sinh học, Kỹ thuật số và Vật 
lý. Ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu nhân 
sự ngành Dược đang gia tăng, với các vị 
trí việc làm đa dạng về Dược hay nghiên 
cứu, kiểm nghiệm, cung cấp dược…

HỌC DƯỢC TẠI VĂN LANG

Kiến thức ngành: Dược lý, Dược liệu, Bào chế & Sinh dược học, Công 
nghệ sản xuất dược phẩm, Dược học cổ truyền, Pháp chế dược, Kinh tế 
dược, Dược lâm sàng, Kiểm nghiệm thuốc, Độc chất học,…

2 chuyên ngành: Quản lý – Cung ứng thuốc  |  Dược lý – Dược lâm sàng.

• Quản lý – Cung ứng thuốc: học tổ chức và điều hành hoạt động quản 
lý, cung ứng thuốc, bảo quản thuốc, nghiên cứu khoa học liên quan 
đến Tổ chức – Quản lý dược, Kinh tế dược, Dược xã hội học,…

• Dược lý – Dược lâm sàng: học phân tích cách dùng thuốc trong ca lâm 
sàng; tư vấn sử dụng thuốc; thực hiện quy trình thông tin thuốc; nghiên 
cứu khoa học liên quan đến sử dụng thuốc,…

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Bán lẻ, tư vấn sử dụng thuốc

• Cung ứng, phân phối thuốc

• Công tác tại bệnh viện

• Tư vấn sử dụng, thực hiện 
thông tin thuốc (dược sĩ dược 
lâm sàng)

• Quản lý Nhà nước về Dược

• Nghiên cứu Dược học

Khu thể thao phức hợp - Cơ sở 3. 
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K hi bạn là sinh viên
NGÔN NGỮ ANH

HỌC NGÔN NGỮ ANH TẠI VĂN LANG 

Văn Lang đào tạo Ngôn ngữ Anh theo 3 chuyên ngành. 

• Tiếng Anh Thương mại: đào tạo kiến thức, thuật ngữ tiếng Anh thương 
mại và quản trị kinh doanh; phương pháp biên - phiên dịch tài liệu và 
văn bản trong doanh nghiệp (email, thư giới thiệu, hợp đồng…).

• Tiếng Anh Sư phạm: đào tạo kiến thức sư phạm (giáo dục học, tâm lý 
giáo dục, quản lý giáo dục); phương pháp dạy Tiếng Anh hiện đại; ứng 
dụng công nghệ trong giảng dạy Tiếng Anh theo hình mẫu các nước 
phát triển. Sinh viên năm cuối thực tập sư phạm tại trường THPT.

• Tiếng Anh Biên - phiên dịch: đào tạo lý thuyết (ngữ âm, âm vị học, văn 
phong…) và phương pháp dịch; giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống

Thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết) Tiếng Anh ở trình độ cao 
cấp; một ngoại ngữ phụ (Hoa, Nhật, Pháp) chuẩn sơ cấp quốc tế.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Nhân viên biên – phiên dịch, 
quan hệ quốc tế và đối ngoại.

• Nhân viên văn phòng, kinh 
doanh, truyền thông, du lịch, 
xuất nhập khẩu…

• Giảng dạy tiếng Anh ở trung 
tâm ngoại ngữ, trường tiểu học, 
THCS, đại học sau khi bổ túc 
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

• Có thể tiếp tục học sau đại học 
tại các trường trong nước và 
quốc tế.

Học chuyên sâu ngôn ngữ, bạn sẽ 
cảm nhận sống động về đời sống 
vận động của ngôn ngữ trong lịch 
sử phát triển, đặc điểm văn hóa, 
phong cách sống, thói quen sinh 
hoạt của người bản xứ thông qua 
cách sử dụng ngôn ngữ.

“Ngành Ngôn ngữ Anh, trong suy nghĩ 
của nhiều người, chỉ có thể đi dạy hay 
dịch thuật. Nhưng theo tôi, đây là một 
ngành học rất mở. Vốn tiếng Anh 
tích lũy trong thời gian học đại học 
sẽ là một lợi thế lớn để “lấn sân”sang 
các lĩnh vực khác như du lịch, truyền 
thông. Cho nên, tôi thiết nghĩ mấu 
chốt của việc học đại học là xác định 
những gì mình thực sự muốn làm gì 
và làm gì để phát triển nó.”

(Nguyễn Thanh Minh, thủ khoa tốt 
nghiệp năm 2015)

SV luyện nghe trong phòng lab chuyên dụng - Cơ sở 1. 
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K hi bạn là sinh viên
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

DU LỊCH & LỮ HÀNH

HỌC DU LỊCH LỮ HÀNH TẠI VĂN LANG 

• Sinh viên được trang bị khối kiến thức chuyên ngành: Nghiệp vụ 
hướng dẫn viên, kỹ năng hoạt náo, kỹ năng sơ cứu, các tuyến và điểm 
du lịch, Thiết kế và kinh doanh sản phẩm du lịch, Điều hành tour,…

• Sinh viên được trải nghiệm thực tế thông qua các buổi trao đổi 
kinh nghiệm với các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, những đợt 
thực địa và các chuyến thực tập liên tục trong 4 năm học.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?
• Hướng dẫn viên du lịch; Điều hành tour du lịch; Nhân viên kinh 

doanh; Nhân viên marketing; Nhân viên tổ chức sự kiện; Nhân viên 
chăm sóc khách hàng.

• Thăng tiến trong quá trình làm việc, đến các vị trí quản lý.

Sinh viên Văn Lang tốt nghiệp đang 
làm việc trong những công ty du lịch 
lớn, như Saigontourist, Viettravel, 
Lửa Việt, Bến Thành Tourist, Exo 
Travel, Phoenix Voyages,... 

“Học ngành này đâu nhất thiết làm hướng dẫn viên, 
tôi có thể làm nhiều việc khác. Tôi cố gắng học ngoại 
ngữ thật tốt để bù đắp những thiếu sót khác. Cố gắng 
dần có kết quả, tôi được tuyên dương là sinh viên tiêu 
biểu của Trường trong 2 năm; được thầy cô, bạn bè 
yêu quý. Hiện nay, tôi trau dồi tiếng Trung để một ngày 
không xa sẽ phụ trách những đoàn khách nước ngoài 
đến du lịch Việt Nam. Cám ơn Văn Lang, cám ơn khoa 
Du lịch đã dạy cho tôi cách tự lập, mạnh mẽ, và chưa 
bao giờ để tôi một mình.”

(Nguyễn Trần Thanh Nguyệt, thủ khoa tốt nghiệp 
năm 2016)

CHƯƠNG TRÌNH 
HAI VĂN BẰNG PHÁP - VIỆT

Văn Lang liên kết với ĐH 
Perpignan (Pháp) từ năm 2010. 

SV được tăng cường tiếng 
Pháp 3 buổi/tuần trong 2 năm 
đầu + 10 môn chuyên ngành 
100% tiếng Pháp + Học kỳ 
cuối tại ĐH Perpignan Pháp.

Tốt nghiệp, SV nhận bằng 
Master 1 do ĐH Perpignan 
cấp và bằng Cử nhân do 
Trường ĐH Văn Lang cấp.

Khối Ký túc xá, nhà hàng khách sạn (Cơ sở 3), 
nơi thực hành của SV Du lịch
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K hi bạn là sinh viên
QUẢN TRỊ

KHÁCH SẠN

Rất nhiều sinh viên Văn Lang tốt 
nghiệp hiện làm việc trong những 
tập đoàn khách sạn hàng đầu 
như Park Hyatt Hotels & Resort, 
Marriot International, Hilton 
Worldwide, InterContinental 
Hotels Group,...

HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI VĂN LANG 

• Sinh viên ngành Quản trị Khách sạn được trang bị kiến thức và kỹ 
năng để quản lý hiệu quả các hoạt động của nhà hàng khách sạn 
và tham gia vào thị trường nhân lực đang ngày càng lớn mạnh của 
ngành du lịch.

• Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành: Quản lý các hoạt 
động khách sạn, Quản trị nhà hàng, Quản trị tiệc, Nghiệp vụ bếp, lễ 
tân, bàn, buồng trong các phòng thực hành được trang bị theo tiêu 
chuẩn 4-5 sao của khách sạn.

• Sinh viên được trải nghiệm thực tế thông qua các buổi trao đổi kinh 
nghiệm với chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn, những đợt kiến tập 
tại các resort, nhà hàng, khách sạn liên tục trong 4 năm học.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Nhân viên tiền sảnh

• Nhân viên nhà hàng, bar, bếp...

• Nhân viên Housekeeping

• Chuyên viên nhân sự, kinh doanh

• Thăng tiến đến các vị trí quản 
lý, giám sát,...

HỌC DU LỊCH TẠI VĂN LANG
Khoa Du lịch có 2 ngành đào 
tạo là Quản trị Dịch vụ Du lịch 
& Lữ hành và Quản trị Khách 
sạn. Trong mỗi ngành, sinh 
viên được chọn một trong ba 
chương trình sau:

1. Chương trình chuẩn Việt Nam

2. Chương trình tiếng Anh 
tăng cường (tăng cường 
tiếng Anh 3 buổi/tuần trong 
2 năm đầu đại học.

3. Chương trình Hai văn 
bằng Pháp - Việt (liên kết với 
ĐH Perpignan - Pháp)

SV Du lịch kiến tập tại Khách sạn Capella Parkview (11/2018) 
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Trường Đại học Văn Lang là trường 
đại học tiên phong đào tạo Văn 
học theo định hướng ứng dụng - xu 
hướng đào tạo phổ biến ở các nước 
phát triển.

“Văn học ứng dụng là một ngành mới, phục 
vụ thực tiễn. Bây giờ học Văn không chỉ để trở 
thành nhà văn, nhà nghiên cứu, hay làm công 
tác giảng dạy. Ngành này đào tạo những người 
thành thạo nhiều kỹ năng thuộc lĩnh vực văn 
học, có hiểu biết xã hội, hiểu tâm lý con người, 
để ứng dụng vào nhiều việc khác nhau: làm 
báo chí truyền thông, giảng dạy, vào công ty, cơ 
quan, viện nghiên cứu… Công cụ Internet phát 
triển sẽ giúp cho “cái đầu” của người học Văn 
vượt trội. Điều đấy làm cho người ta thích học 
Văn học ứng dụng.”

(Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải)

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?
• Nhân viên truyền thông
• Phóng viên, biên tập viên
• Nhân viên quan hệ công chúng, 

tổ chức sự kiện
• Giảng dạy Văn học
• Copywriter
• Hướng dẫn du lịch;
• Quản lý xuất bản, quản lý văn hóa

NGÀNH VĂN HỌC ỨNG DỤNG Ở VĂN LANG CUNG CẤP CHO SV: 

Kiến thức khoa học về văn học Việt Nam và thế giới; Kiến thức ngôn 
ngữ trong giao tiếp, soạn thảo 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 chuyên môn cốt yếu để phát triển nghề nghiệp: đọc và xử lý tư 
liệu, viết, thuyết trình, tổ chức sự kiện, giảng dạy, biên tập, phỏng vấn,…

Kỹ năng làm việc nhóm, ứng xử, làm chủ bản thân và công việc; tự định 
hướng, thích nghi với môi trường làm việc.

Được học và hướng dẫn trực tiếp bởi các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành: 
GS.TS. Trần Đình Sử, PGS.TS. La Khắc Hòa, TS. Hồ Quốc Hùng, PGS.
TS. Đoàn Thu Vân, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, PGS.TS. Đoàn Lê Giang, 
PGS.TS. Nguyễn Thành Thi, PGS.TS. Hoàng Dũng, PGS.TS. Nguyễn 
Hữu Sơn…; nhà báo nổi tiếng: Dương Trọng Dật, Nguyễn Thị Ngọc Hải,...

Mã ngành: 7229030

K hi bạn là sinh viên
VĂN HỌC ỨNG DỤNG

Trung tâm hội nghị Cơ sở 3 - nơi tổ chức các sự kiện lớn của Trường 
và thực hành các môn học của ngành PR, Văn học...  
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Năm 2007, Văn Lang là trường 
đầu tiên ở khu vực miền Nam 
đào tạo ngành PR bậc đại học 
chính quy. Văn Lang là địa chỉ tập 
hợp nhiều nhà báo tên tuổi, người 
làm công tác PR chuyên nghiệp, 
giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng 
uy tín và đã đào tạo nhiều thế hệ 
sinh viên PR thành danh.

“Đã có 7 khóa sinh viên trưởng 
thành từ ngành PR Văn Lang. Các 
thế hệ sinh viên đi trước đã được 
làm việc và thành danh trong lĩnh 
vực truyền thông – PR và các lĩnh 
vực liên quan. Bản thân tôi, từ năm 
nhất đã làm thêm ngoài giờ, từ 
nhân viên pha chế lên Host Team 
Trainer của Chuỗi cửa hàng cà phê 
The Coffee Bike, cộng tác viên Công 
ty Fan Việt, cộng tác viên Event 
cho VietNam International Motor 
Show, thực tập tại Film Distribution 
Disney Team của CGV, và bây giờ 
tôi đã có việc làm chính thức trong 
kỳ thực tập của năm học thứ 4.”

(Võ Hồng Hải, sinh viên năm tư )

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Chuyên viên tổ chức sự kiện

• Chuyên viên quan hệ khách hàng

• Chuyên viên quan hệ báo chí

• Chuyên viên truyền thông

• Chuyên viên sáng tạo nội dung

• Copywriter

• Phóng viên, biên tập viên

• MC, phát ngôn viên

HỌC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI VĂN LANG 

Kiến thức ngành: PR nội bộ và cộng đồng, Hoạch định chiến lược truyền 
thông, Xây dựng và Quản trị Thương hiệu, Pháp luật truyền thông, Nghệ 
thuật nói trước công chúng, Đạo đức truyền thông.

Kiến thức chuyên ngành: Phương pháp nghiên cứu truyền thông, Phân 
tích và xử lý dữ liệu, Tâm lý học truyền thông, Quảng cáo trong Kỷ 
nguyên số, Viết cho PR, Phỏng vấn, Thiết kế sản phẩm truyền thông, Tổ 
chức sự kiện, Xử lý khủng hoảng, Sản xuất chương trình truyền thông,…

Kiến thức chuyên sâu, chia theo 3 module: Truyền thông tích hợp, 
Truyền thông đa phương tiện, Quản trị Quan hệ Công chúng; cùng hệ 
thống kiến thức bổ trợ giúp sinh viên có hiểu biết đa dạng về lĩnh vực 
truyền thông – PR.

Mã ngành: 7320108

K hi bạn là sinh viên
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

NEON - Lễ hội văn nghệ
hoành tráng của SV PR Văn Lang. 
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Mã ngành: 7310608

K hi bạn là sinh viên
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Học Đông phương học ở Trường 
Đại học Văn Lang là trải nghiệm 
một hành trình kỳ thú đi từ lịch 
sử xa xưa đến sự phát triển hiện 
đại của các khu vực và quốc gia 
phương Đông.

Hội nhập kinh tế mang đến cơ hội việc làm và 
trao đổi văn hóa giữa các quốc gia. Nếu bạn 
có thiên hướng xã hội và năng động; bạn muốn 
khám phá và nghiên cứu giá trị ngôn ngữ, văn 
hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị của các quốc 
gia; nếu bạn muốn làm việc trong môi trường 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, thì thật dễ 
dàng: hãy chọn ngành Đông Phương học!

HỌC ĐÔNG PHƯƠNG TẠI VĂN LANG
• 3 chuyên ngành: Nhật Bản học | Hàn Quốc học | Trung Quốc học
• Sau 4 năm học, bạn nắm vững kiến thức tương đối toàn diện và hệ 

thống về Đông phương học theo hướng chuyên ngành Nhật Bản học, 
Hàn Quốc học hoặc Trung Quốc học; thành thạo 4 kỹ năng nghe – nói 
– đọc – viết ngôn ngữ chính (Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc).

• Kiến thức chuyên sâu về quốc gia (ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, địa lý,...)
• Nghiệp vụ biên phiên dịch, nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ thương mại,…
• Kỹ năng cá nhân: thích ứng môi trường sống, làm việc nhóm, giao tiếp 

và ứng xử trong môi trường đa văn hóa.

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?
• Nhân viên biên – phiên dịch
• Phóng viên quốc tế
• Nhân viên đối ngoại
• Chuyên viên Sở Ngoại vụ
• Nhân viên tư vấn du học
• Hướng dẫn viên du lịch
• Nhân viên hải quan
• Giảng dạy

Khối nhà học của SV Văn Lang
 tại Cơ sở 3 
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Mã ngành: 7310401

K hi bạn là sinh viên

TÂM LÝ HỌC

Trường Đại học Văn Lang đào 
tạo chuyên viên Tâm lý theo định 
hướng ứng dụng, nhằm trang bị 
các phương pháp thực hành tâm 
lý trong tham vấn, trị liệu tâm lý và 
quản lý nhân sự trong kinh doanh, 
nghiên cứu thị trường,…

“Những năm tháng tuyệt nhất của 
cuộc đời là khoảng thời gian bạn 
quyết định mọi vấn đề là của bạn,… 
Bạn nhận ra rằng bạn kiểm soát 
định mệnh đời mình.”

(Nhà tâm lý học Albert Ellis)

HỌC TÂM LÝ HỌC TẠI VĂN LANG 

• Ba chuyên ngành: Tham vấn tâm lý, Trị liệu tâm lý, Quản lý nhân sự. 

• Kiến thức cơ sở ngành: Tâm lý học phát triển, Tâm lý học xã hội, Tâm 
lý học giao tiếp, Tâm lý học nhân cách, Trị liệu tâm lý, Tham vấn tâm 
lý, Tâm lý học giới tính, Tâm lý học gia đình, Tâm lý học lao động, Tâm 
lý học quản lý,…

• Sinh viên được đi thực tế nghề nghiệp tại các bệnh viện; trung tâm 
tham vấn, trị liệu tâm lý; trung tâm quản trị nhân sự; doanh nghiệp; 
trường học,...

• Sinh viên được phát triển kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng phân tích, 
đánh giá thông tin; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn; làm việc nhóm, 
tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tư duy sáng tạo,...).

BẠN LÀ AI SAU KHI TỐT NGHIỆP?

• Chuyên viên Tham vấn tâm lý

• Chuyên viên Trị liệu tâm lý

• Chuyên viên tâm lý

• Chuyên viên quản lý nhân sự

• Chuyên viên chăm sóc khách 
hàng

• Giáo viên/ giảng viên/ nhà 
nghiên cứu…

4 sinh viên đầu tiên 
ngành Đông phương 
nhận học bổng 
du học Hàn Quốc 
năm 2018. 
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4-5 năm trước, chúng tôi cũng như các em, đón mùa thu giảng đường đầu tiên ở Văn Lang. Hành 
trình của chúng tôi ở ngôi trường mến yêu này tạm dừng ở trạm Tốt nghiệp, 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. 

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

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

(Nguyễn Minh Thuận, ngành Kế toán, tốt nghiệp năm 2015)

ửi em, mùa thu đại học

tốt nghiệp
TÔI ĐÃ

G

Lễ Tốt nghiệp ở Văn Lang 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 

sinh viên. Mỗi năm, Lễ được hoàn thiện dần, thể hiện tinh thần Văn Lang: chuẩn mực và chu 
đáo, trân trọng từng con người. 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… Với các khóa 

sinh viên, Lễ Tốt nghiệp ở Văn Lang là sự kiện đáng nhớ, đáng tự hào.
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 20 KHÓA SINH VIÊN

Lễ Tốt nghiệp tháng 7/2018 là cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Trường Đại học Văn Lang. 
Sau 24 năm kiên trì định hướng chất lượng, Nhà trường đã cung cấp cho xã hội 39.350 kiến trúc sư, kỹ sư 
và cử nhân. 20 khóa sinh viên trưởng thành là dấu mốc tròn đầy, khẳng định sự đóng góp của Văn Lang 
trong sự nghiệp đào tạo những con người có năng lực phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

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

Kết quả khảo sát thực hiện vào tháng 8/2018 đối với 1.630 sinh viên Khóa 19, tốt nghiệp năm 2017:
• 94,21% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp;
• 88,85% sinh viên làm việc phù hợp với ngành đào tạo bậc đại học;
• 63,07% cựu sinh viên đang làm việc trong khu vực tư nhân.

THU NHẬP BÌNH QUÂN/ THÁNG CỦA CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 (Đơn vị: VNĐ)
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  3 | Thư ngỏ

  4 | Khai giảng - khởi đầu mới của tôi

  6 | Cơ sở học tập

10 | Thời sinh viên thật tuyệt!

11 | Đại học - một chương mới

12 | Chính sách chăm sóc người học

14 | Ngành Thiết kế Đồ họa

15 | Ngành Thiết kế Sản phẩm

16 | Ngành Thiết kế Nội thất 

17 | Ngành Thiết kế Thời trang

18 | Ngành Thanh nhạc

19 | Ngành Piano

20 | Ngành Quản trị Kinh doanh

21 | Ngành Kinh doanh Thương mại 

22 | Ngành Kế toán

23 | Ngành Tài chính Ngân hàng

24 | Ngành Kỹ thuật Nhiệt

25 | Ngành Luật Kinh tế

26 | Ngành Công nghệ Sinh học

MỤC LỤC

SƠ ĐỒ LỐI VÀO CƠ SỞ 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

27 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường  

28 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm

29 | Ngành Công nghệ Thông tin

30 | Ngành Kiến trúc

31 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng

32 | Ngành Quản lý Xây dựng

33 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

34 | Ngành Điều dưỡng

35 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

36 | Ngành Dược học

37 | Ngành Ngôn ngữ Anh

38 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

39 | Ngành Quản trị Khách sạn

40 | Ngành Văn học ứng dụng

41 | Ngành Quan hệ Công chúng

42 | Ngành Đông phương học

43 | Ngành Tâm lý học

44 | Tôi đã tốt nghiệp

45 | 20 khóa sinh viên trưởng thành (1999 - 2018)




