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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Trường ĐHKH Tự Nhiên có nhiệm vụ 
đào tạo đại học, sau đại học, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, đóng vai trò nòng cốt trong Đại 
học Quốc gia Tp.HCM, tạo ra những 
sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội ngày càng 
cao của đất nước và phù hợp với xu 
thế phát triển quốc tế, hội nhập với 
nền giáo dục đại học tiên tiến của khu 
vực  và trên thế giới.

SỨ MẠNG 

Đến năm 2020, Trường ĐHKH Tự 
Nhiên trở thành một trung tâm đào 
tạo và nghên cứu khoa học mạnh của 
cả nước, có vai trò nòng cốt trong đào 
tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa 
học – công nghệ của Đại học Quốc 
gia Tp.HCM, sánh ngang với các đại 
học có uy tín trong khu vực và  cũng 
như trên thế giới.

TẦM NHÌN TỚI NĂM 2020 



Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC được thành lập theo 
quyết định số 416/QĐ-KHTN-TCHC do Hiệu trưởng 
trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã ký ngày 
20/06/2007. Nhiệm vụ là xây dựng các chương trình 
hợp tác đào tạo quốc tế với các trường ĐH uy tín trên thế 
giới, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và thúc đẩy việc 

hợp tác quốc tế của Trường.

ITEC có hai chương trình cử nhân: 
Công nghệ Thông tin chuyên ngành Khoa hoc Dịch vụ 

- hợp tác với ĐH Công nghệ Auckland, New Zealand�

Khoa học Quản lý chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế
- hợp tác với ĐH Keuka, Hoa Kỳ.

Cả 2 chương trình đều được ĐH Quốc Gia TPHCM 
cấp phép đào tạo về kiểm định hàng năm: 

Số 1203/QĐ – ĐHQG – QHĐN 
(�ối�với�chương�trình�Công�nghệ�Thông�tin�AUT)�

Số 1113/QĐ – ĐHQG – QHĐN 
(�ối�với�chương�trình�Kinh�doanh�Quốc�tế)

Một môi trường học tập thân 
thiện, năng động và hiện đại. 
Một chương trình đào tạo tiên 
tiến, được kiểm định và công 
nhận. Một tập thể Thầy/Cô giàu 
kiến thức, kinh nghiệm và tận 
tụy. Một thế hệ sinh viên bản 
lĩnh, tài năng và trí tuệ. ITEC – 
cùng các em vươn tới tương lai.

PGS.TS Vũ Hải Quân

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN TP.HCM
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC
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ƯU THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
CỬ NHÂN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI ITEC 
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Chương trình được Đại học Quốc Gia TP. HCM cấp phép đào tạo và kiểm định hàng năm.

Đối tác đều là các trường ĐH nước ngoài lớn, xếp thứ hạng cao, được kiểm định bởi các tổ chức 
uy tín trên thế giới. Bằng cấp do các trường ĐH đối tác cấp có giá trị quốc tế.

Khung chương trình và phương pháp học tập do ĐH đối tác quy định. Đội ngũ giảng dạy là các 
giáo sư, giảng viên giỏi của trường đối tác, trường ĐH KHTN và các trường thành viên của ĐH 
Quốc Gia TP. HCM.

Chương trình tiếng Anh tăng cường IEEP được giảng dạy song song với chương trình chính 
khóa do giáo viên bản xứ đảm nhận, giúp sinh viên sử dụng tốt tiếng Anh khi tốt nghiệp với IELTS 
đạt từ 6.0 trở lên.

Sinh viên có thể chuyển tiếp sang ĐH đối tác nước ngoài sau giai đoạn 1.

Liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh về thời khóa biểu, học phí, tình hình học tập của 
sinh viên.

Sinh viên được chú trọng rèn luyện kỹ năng sống – học tập – làm việc thông qua các hoạt động 
ngoại khóa.

Học bổng cho sinh viên sang học tại các trường ĐH đối tác tại nước ngoài và tại ITEC hàng năm.

Mức học phí tiết kiệm, hợp lý khi học tập chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam.

Chương trình ICC định hướng và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

• Cơ sở học duy nhất tại Trung tâm TPHCM
• 2 chương trình đào tạo cử nhân Quốc tế
• 500 sinh viên Quốc tế
• Phương pháp học bằng trải nghiệm

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Trường Đại học Keuka đã được kiểm định bởi 
tổ chức Middle States Commission on Higher Edu-
cation, một trong những tổ chức kiểm định uy tín 
hàng đầu của Hoa Kỳ, được Hội đồng Kiểm định Giáo 
dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA) công nhận.

Trường nằm ở trung tâm vùng Finger Lakes xinh đẹp, 
thuộc bang New York, trong khuôn viên rộng 157 
mẫu Anh.

Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, Trường đào tạo 31 
chuyên ngành ở bậc Đại học và 7 chương trình Thạc 
sĩ, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn cao, kiến thức xã hội rộng cũng như 
phẩm chất tốt.

Thông tin chi tiết của trường tham khảo tại website: 
http://keuka.edu/

Chương trình đã thông qua quá trình kiểm định 
bởi hiệp hội Quốc tế các Trường đào tạo kinh 
doanh (International� Assembly� for� Collegiate�
Business�Education�–�IACBE).

Toàn bộ chương trình của trường đều được 
giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Quá trình đào tạo tại ĐH Keuka giúp sinh viên có nền tảng kiến thức vững 
chắc, kỹ năng giải quyết vấn đề cùng nhiều kinh nghiệm thực tế. Đó là lý do tại 
sao sinh viên Keuka sau khi tốt nghiệp nhanh chóng được tuyển dụng và trở 
thành nhân viên tiềm năng của nhiều doanh nghiệp.

Tiến sĩ Paul Bradley
Chủ�tịch�tập��oàn�Bradley,�Inc.,�Hoa�Kỳ
Một�trong�những�tập��oàn�sử�dụng�sinh�viên�Keuka

KIẾN THỨC
Chuyên sâu và hiện đại về kinh doanh 
trong môi trường Quốc tế ở nhiều lĩnh 
vực như là tài chính, chiến lược kinh 
doanh, xuất nhập khẩu, marketing, … .

KỸ NĂNG
Đàm phán và giao tiếp với nhiều đối 
tượng từ những nền  văn hóa khác 
nhau; khả năng phân tích, tổng hợp, 
nhận biết các cơ hội và thách thức 
trong kinh doanh quốc tế; kỹ năng 
tiếng Anh; làm việc theo nhóm và có 
tư duy lãnh đạo.
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Chương trình khoa học Quản lý chuyên ngành Kinh 
doanh Quốc tế hợp tác giữa trường ĐH Keuka (New 
York, Hoa Kỳ) và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH 
Quốc Gia TP. HCM (Việt Nam) cung cấp cho sinh viên:

CỬ NHÂN

KINH DOANH QUỐC TẾ
Nhà quản lý tương lai
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giảng viên Đại học Keuka trực tiếp giảng dạy

College Algebra
Music Appreciation
Ethics
Introduction to Computer Systems
Pre Calculus
Public Speaking 

College English I
First Year Experience
College English II
Introduction to Business/Society
Microeconomics
Principles of Marketing 

HỌC KỲ 1

International Business
Introduction to Communication
Accounting I: Financial Accounting
Human Resource Management 
Statistics for Social Sciences
Introduction to Philosophy 

HỌC KỲ 1

Business and Government Relationships
History of Western Art
Consumer Behavior
Enterprise Information Management & Technology
Internet Marketing
Legal Environment of Business  

HỌC KỲ 1

Strategic Management
World Literature after 1660
Experiential Learning
International Financial Management
Marketing Graphic Design

HỌC KỲ 1

Operations Production Management
World Politics
Financial Management
Western Civilization II
Ecosystem Management
Marketing/Sales Management  

HỌC KỲ 2

Leadership
Introduction to Psychology
International Marketing
World Literature before 1660
Accounting II: Managerial Accounting
Macroeconomics

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 2NĂM

NĂM

NĂM

NĂM

1

2

3

4

Đối với tôi, quyết định theo học chương trình Cử 
nhân Quản lý Kinh Doanh Quốc Tế tại ITEC là sự 
lựa chọn đúng đắn. Bốn năm theo học ở ITEC, tôi 
không chỉ được học những kiến thức cơ bản mà 
còn nhận được rất nhiều cơ hội để áp dụng kiến 
thức vào thực tế thông qua nhiều dự án trong các 
môn học, đòi hỏi mỗi lớp vận hành như một công 
ty thực thụ để kinh doanh, thu lợi nhuận và đóng 
góp cho các hoạt động từ thiện. Và đây là điều mà 
các nhà tuyển dụng rất thích vì bên cạnh kinh 
nghiệm kinh doanh có được trước khi ra trường, 
chúng tôi còn thể hiện được sự quan tâm và đóng 
góp cho xã hội.

Đào Thúy Tiên 
Talent�Acquisition�Intern�tại�Intel�Vietnam

HK1 - NĂM 1  18 50,963,000 2,261 

HK2 - NĂM 1  16 45,305,000 2,010 

HK1 - NĂM 2 18 50,963,000 2,261 

HK2 - NĂM 2 18 50,963,000 2,261 

HK1 - NĂM 3 18 50,963,000 2,261 

HK2 - NĂM 3 18 50,963,000 2,261 

NĂM 4 15  42,488,000 1,885 

HỌC KỲ SỐ
TÍN CHỈ

HỌC PHÍ TẠM TÍNH (**)
(VND)

TƯƠNG ĐƯƠNG HỌC PHÍ
CỦA ĐỐI TÁC (USD)

   
121 342,608,000 15,200  TỔNG CỘNG

(*)�Học�phí�sẽ��ược�thu�thực�tế�bằng�tiền�VND�theo�tỷ�giá�của�NH�Ngoại�thương�tại�thời��iểm�ra�thông�báo
(**)�Tạm�tính�theo�tỉ�giá:�22.540�VND/USD

KHUNG HỌC PHÍ 

CHUYỂN TIẾP BẬC CAO HỌC
Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp bậc 
Thạc sỹ, Tiến sỹ tại các trường ĐH trong 
và ngoài nước.

Tại ĐH Keuka, thời gian hoàn tất chương 
trình Thạc sỹ là 1 năm.

BẰNG CẤP QUỐC TẾ
Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh 
viên được nhận Bằng Cử nhân Khoa học 
Quản lý, chuyên ngành Quản lý Kinh 
doanh Quốc tế do trường ĐH Keuka, Hoa 
Kỳ cấp.

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 là điều 
kiện bắt buộc khi sinh viên nhận bằng tốt 
nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các 
phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập 
khẩu của các tập đoàn, tổ chức doanh nghiệp 
trong và ngoài nước với các vị trí sau:
• Chuyên viên xuất, nhập khẩu
• Cố vấn các giải pháp kinh doanh
• Chuyên viên xây dựng, triển khai
• Quản lý, điều hành
• Đại diện kinh doanh

CỬ NHÂN

KINH DOANH QUỐC TẾ
Nhà quản lý tương lai
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KHOA HỌC DỊCH VỤ
CHUYÊN NGÀNH MỚI TẠI VIỆT NAM 

CỬ NHÂN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thế giới cần bạn

Khoa học Dịch vụ là một chuyên ngành rất mới ở 
Việt Nam trong đó chú trọng đến mô hình và kỹ 
thuật áp dụng hiệu quả giải pháp CNTT cho tất cả 
các loại hình dịch vụ. Ở các nước có ngành dịch vụ 
phát triển như Mỹ, Nhật và các quốc gia thuộc EU, 
hiện rất quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho 
ngành này. Tại Việt Nam, trong buổi tọa đàm về 
“Phát triển nguồn nhân lực khoa học dịch vụ” - 
tháng 11/2011, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ 
TP.HCM cho biết: “TP. HCM cần khoảng 400 người 
được đào tạo tốt nghiệp ngành Khoa học Dịch vụ 
trong vòng 5 năm tới”.

Sinh viên khi tham gia làm đồ án tốt nghiệp – 
Capstone Project là những dự án thực tế từ 
các công ty, cơ quan trong và ngoài nước.

Trường Đại Học AUT là 1 trong 8 trường ĐH 
công lập và có tốc độ phát triển nhanh nhất tại New 
Zealand, được xếp vào nhóm 500 trường đại học 
hàng đầu thế giới.

AUT đào tạo từ cử nhân đến thạc sỹ, tiến sỹ. Hiện 
trường có hơn 25.000 sinh viên, trong đó có gần 
3.000 sinh viên quốc tế.

Các lớp học tại AUT có tính các nhân và tương tác. 
Cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế hiện đại.

Tọa lạc tại Aukland, nơi được bình chọn là một trong 
4 thành phố có cuộc sống bình đẳng trên thế giới.

Thông tin chi tiết về ĐH AUT tham khảo tại Website: 
http://www.aut.ac.nz/
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Việc ứng dụng các giải pháp Công nghệ Thông tin phù hợp với mô hình kinh 
doanh, văn hóa, qui trình và con người của từng tổ chức, công ty, cá nhân sẽ 
mang lại hiệu quả trong công việc. Đây là hướng tiếp cận mới về Khoa học và 
Dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Vì vậy, học tập và khám phá 
ngành Công nghệ Thông tin và Khoa học dịch vụ chính là đáp ứng nhu cầu 
của thế giới và xây dựng sự nghiệp của bạn hôm nay và trong tương lai.

Giáo sư Ajit Natrayanan
Trưởng�khoa�Nghiên�cứu
Đại�Học�AUT�–�New�ZealandChương trình Công nghệ Thông tin AUT hợp tác 

giữa Trường ĐH AUT (New Zealand) và Trường ĐH 
KHTN, ĐH Quốc Gia TP. HCM (Việt Nam) là chương 
trình đầu tiên đào tạo về chuyên ngành này tại Việt 
Nam. Mục tiêu là tạo ra một chương trình giúp sinh 
viên vững nền tảng khoa học cơ bản, mạnh về khoa 
học công nghệ mới, đảm bảo kiến thức khi ra trường 
có thể làm việc ngay, mà không cần đào tạo lại. 
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HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 2NĂM

NĂM

NĂM

NĂM

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giảng viên Đại học AUT trực tiếp giảng dạy.

1

2

3

4
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HỌC KỲ 3 

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

HỌC KỲ 3

Object-Oriented Programming
Calculus

Advanced Web Programming
Computer Networking 

Information Security Management
Project Management
Introduction to 
Business Management

Data structures 
Principles of Computer 
and Information System  

Web Programming 
Foundations of
IT Infastructure

IT Strategy and Control

Advanced Database
Algebra & Discrete Maths
Needs Analysis, Acquisition
and Training

Business Communication 
Computer skills
Introduction to Programming 

Advanced Object-Oriented 
Programming
Introduction to Database  

IT Service Management
R&D Projects
Statistic Models 

IT Service Provision
Information Security Technologies
Networl & Systems Administration
Introduction to Software Engineering 

CỬ NHÂN 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
                                                             Thế giới cần bạn 

Chương trình Công Nghệ Thông Tin của Trường ĐH 
KHTN, thuộc ĐHQG-HCM liên kết với Trường ĐH 
AUT đã mang đến cho tôi cơ hội học tập và làm việc 
với giảng viên nước ngoài một cách thường xuyên. 
Chính môi trường đó đã tạo cho tôi sự tự tin trong 
giao tiếp và nghiên cứu. Cũng nhờ chương trình 
học tiếp cận các giáo trình tiên tiến của chính 
trường đối tác tại New Zealand, tôi lúc nào cũng 
cảm thấy mình đang “bắt kịp xu thế giáo dục mới 
của thế giới” ngay tại Việt Nam. Những hành trang 
đó đã tạo một nền tảng vững chắc cho tôi sau khi 
tốt nghiệp.

Đoàn Thiện Hoa Nghiêm
Business�Analyst�tại�công�ty�Harvey�Nash�Vietnam

HK1 - NĂM 1  8                   23,667,000 1,050 

HK2 - NĂM 1  7                   23,667,000 1,050 

HK3 - NĂM 1 7                   23,667,000 1,050 

HK1 - NĂM 2 8                   23,667,000 1,050 

HK2 - NĂM 2 8                   23,667,000 1,050 

HK3 - NĂM 2 8                   23,667,000 1,050 

HK1 - NĂM 3 19                    47,334,000 2,100 

HK2 - NĂM 3 19                    45,080,000 2,000 

 19                    45,080,000 2,000 
103 279,496,000 12,400  

HỌC KỲ SỐ
TÍN CHỈ

HỌC PHÍ TẠM TÍNH (**)
(VND)

TƯƠNG ĐƯƠNG HỌC PHÍ
CỦA ĐỐI TÁC (USD)

TỔNG CỘNG

NĂM 4 

(*)�Học�phí�sẽ��ược�thu�thực�tế�bằng�tiền�VND�theo�tỷ�giá�của�NH�Ngoại�thương�tại�thời��iểm�ra�thông�báo
(**)�Tạm�tính�theo�tỉ�giá:�22.540�VND/USD

KHUNG HỌC PHÍ 

CHUYỂN TIẾP BẬC CAO HỌC
Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp ở 
bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ tại các trường đại 
học trong và ngoài nước.

Chuyển tiếp chương trình Thạc sỹ tại 
ĐH AUT, sinh viên sẽ có cơ hội nhận 
được học bổng trị giá 35% học phí năm 
đầu tiên. Tổng thời gian hoàn tất 
chương trình là 2 năm.

BẰNG CẤP QUỐC TẾ
Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh 
viên nhận được Bằng Cử nhân Công 
nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa 
học Dịch vụ do Trường ĐH AUT, New 
Zealand cấp.

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0, điểm 
thành phần từ 5.5 trở lên, là điều kiện 
bắt buộc khi sinh viên nhận bằng tốt 
nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Với kiến thức và kỹ năng theo chuẩn Quốc tế cùng 
khả năng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp có thể làm 
việc cho các tổ chức chính phủ - phi chính phủ, tập 
đoàn, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước 
với các vị trí sau:
•� Quản trị mạng
•� Quản trị hệ thống
•� Chuyên viên phân tích

• Tư vấn, quản lý
• An ninh mạng



THẾ MẠNH
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IEEP
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BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IEEP

 

 

 

 

Anh văn dự bị (Pre – English) Trước khai giảng 150 

Sơ cấp (Elementary)  Tháng 10  120 

Sơ trung cấp (Pre – Intermediate) Tháng 10  120 

Trung cấp (Intermediate) Tháng 10  120 

Cao trung cấp (Upper Intermediate) Khi hoàn tất Intermadiate 120 

EAP (English for Academic Purposes) Tháng 10  120 

IELTS 1  Tháng 10  120 

IELTS 2  Tháng 10  120 

CẤP ĐỘ THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG (GIỜ) 

GENERAL
STREAM

ACADEMIC
STREAM
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1

3
4
5

6

7

8

9

10

2

Chương trình giúp sinh viên làm quen cách học và thi IELTS ngay từ cấp độ đầu

Kế hoạch giảng dạy và học tập được phân bố hợp lý

Sự kết hợp chặt chẽ giữa những kỹ năng tiếng Anh trong từng đơn vị bài giảng

Bộ phận giáo vụ theo dõi và báo cáo tiến độ học tập từng cấp độ đến phụ huynh

Áp dụng phương pháp “Direct Method” và dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

Đội ngũ giảng viên bản ngữ có kinh nghiệm chấm thi IELTS; ít nhất 2 năm kinh 
nghiệm giảng dạy, bằng cấp tối thiểu là bậc cử nhân và CELTA

Các hỗ trợ sinh viên thông qua Office Hours (giờ trao đổi với giảng viên) và giờ 
học thêm miễn phí với trợ giảng trong suốt quá trình học

Các hoạt động ngoại khóa: English club, English coffee, ITEC voice, … nâng cao 
khả năng sử dụng tiếng Anh

Thường xuyên tổ chức các kỳ thi thử, giúp sinh viên làm quen và tự tin với các 
dạng bài thi IELTS

Hỗ trợ giáo trình học Anh văn trong suốt quá trình học.

Larry Fedorowick
Giám đốc chương trình tiếng Anh IEEP

Chương trình tiếng Anh tăng cuờng IEEP tại ITEC được thiết kế một cách 
chuyên biệt nhằm hỗ trợ các sinh viên đang theo học chương trình Kinh doanh 
Quốc tế và Công nghệ thông tin tại trường. Các khóa học không chỉ giúp sinh 
viên nâng cao các kỹ năng tiếng Anh một cách toàn diện, mà quan trọng hơn là 
khuyến khích và rèn luyện các em trở thành những người học tập chủ động, sẵn 
sàng đương đầu với thế giới hiện đại đang phát triển không ngừng. Các đặc tính 
của chương trình như: quy trình đánh giá liên tục, hỗ trợ học tập thông qua các 
diễn đàn online, các đồ án và bài thuyết trình thường xuyên sẽ giúp cho các 
khóa học gắn liền với các hoạt động thực tiễn trong môi trường làm việc và cho 
sinh viên sự đam mê phát triển kỹ năng để học tốt cả trong trường học lẫn thế 
giới bên ngoài.

IEEP
 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 

QUY TRÌNH THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
1. Nộp hồ sơ tuyển sinh và đóng lệ phí xét tuyển
2. Chọn ngày thi Anh văn
3. Dự thi với 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
4. Nhận kết quả (thông thường sau 4 ngày làm việc)
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TS William là Giám đốc chương trình đào tạo Quản lý kinh doanh Quốc tế của ĐH Keuka tại Việt 
Nam. Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các trường ĐH Hoa Kỳ với vị trí quan trọng: giám đốc 
điều hành, quản lý cấp cao.

Môn học giảng dạy:
• Kỹ năng mềm

William A.Myers

Ông Paul đã và đang là giám đốc, quản lý cấp cao trong lĩnh vực Kinh doanh và Tiếp thị (Sales & 
Marketing) tại các công ty, tập đoàn tại Hoa Kỳ, thị trường Bắc Mỹ, Philadelphia. Theo đó, các môn 
học mà ông giảng dạy được sinh viên đánh giá cao vè tính thực tế của ngành học.

Môn học giảng dạy:
• Kinh doanh Quốc tế
• Lãnh đạo

Paul H.McAfee

Ông Brown là giảng viên giảng dạy ở bậc đại học và cao học tại các trường ở Hoa Kỳ như: ĐH 
Keuka, Học viện Nghệ thuật – San Francisco, ĐH Pattern – California. Ông có kinh nghiệm vượt 
bậc trong lĩnh vực nhân sự, phát triển doanh nghiệp và quản trị kinh doanh, làm việc với đối tác 
lẫn khách hang ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Môn học giảng dạy:
• Quản lý nhân sự
• Nhập môn kinh tế

Gregg Alan Brown

Ông Đàm Khánh Toàn đã tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường ĐH Massachusetts, Hoa Kỳ. Từng làm việc 
với vị trí Phân tích tài chính cho Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ của tiểu bang Massachu-
setts, và cá nhân được giải thưởng xuất sắc. Từ năm 2010 đến nay, phân tích kinh doanh cho tập 
đoàn EMC, Hoa Kỳ.

Môn học giảng dạy:
• Tài chính kế toán
• Luật kinh doanh

Đàm Khánh Toàn

Ông Leo là Giám đốc chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin AUT tại Việt Nam. Ông có kinh 
nghiệm trên 30 năm trong ngành CNTT ở các lĩnh vực: phân tích yêu cầu, dịch vụ, quản lý dự án, 
quản lý chung.

Môn học giảng dạy:
• Dự án nghiên cứu và phát triển
• Phân tích nhu cầu, tiếp nhận thông tin và huấn luyện

Leo Hitchcock

Ông Petteri có nhiều năm kinh nghiệm quốc tế tại Phần Lan, Bỉ và Singapore trong hoạt động tư 
vấn, quản lý và gia công phần mềm. Ông là giảng viên chính và là Thành viên Hội đồng Phê duyệt 
và Đánh giá chương trình của ĐH AUT

Môn học giảng dạy:
• Quản trị an ninh thông tin
• Dự án nghiên cứu và phát triển

Petteri Kaskenpalo

Ông Stephen hiện đang là Trưởng ban Quan hệ Quốc tế của Khoa Toán-Tin,  ĐH AUT. Ông đồng 
thời là Tổng biên tập của Tạp chí Cố vấn Nghiên cứu và Ứng dụng tại New Zealand. Với kinh 
nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cố vấn các giải pháp thực tiễn, Stephen mang đến cho sinh 
viên các kiến thức thực tế và các giải pháp hữu ích ứng dụng trong ngành CNTT.

Môn học giảng dạy:
• Quản lý dự án
• Kỹ thuật an ninh thông tin

Stephen Thorpe

Giảng viên chính của Bộ môn Công nghệ Phần mềm – Khoa CNTT. Năm 2012, TS Trần Minh Triết 
đã nhận được giải thưởng Microsoft MVP cấp bởi Tập đoàn Microsoft, dành cho cá nhân có đóng 
góp và hỗ trợ đáng kể cho sự phát triển của ngành CNTT trên toàn thế giới.

Môn học giảng dạy:
• Nhập môn lập trình hướng đối tượng
• Nhập môn lập trình hướng đối tượng nâng cao

Trần Minh Triết

NHỮNG GIẢNG VIÊN
TIÊU BIỂU

CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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Cuộc thi Ý tưởng kinh doanh

TẠI NGÔI TRƯỜNG

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ

Chúng�tôi� luôn�cố�gắng�hướng�sinh�viên�tham�gia�
các� hoạt� �ộng� bổ� ích� tại� trường�với�mong�muốn�
rằng� sinh� viên� ITEC� không� những� học� tập� siêng�
năng,�trau�dồi�tri�thức�trong�môi�trường�quốc�tế,�mà�
còn�biết�vui�chơi�hết�mình.�Hoạt��ông�thể�thao�giúp�
các�em�có�sức�khỏe�dẻo�dai�và�tinh�thần��ồng��ội;�
tham� gia� các� chuyến� từ� thiện� tạo� cho� em� cách�
sống�biết�sẻ�chia�với�cộng��ồng;�tổ�chức�chuyến�dã�
ngoại,�câu�lạc�bộ,�các�cuộc�thi�với�mong�muốn�các�
em�có�thể�học�hỏi,�giao�lưu,�kết�bạn�và�cùng�nhau�
trưởng�thành�trong��ại�gia��ình�ITEC.

Trần Công Danh
Phó�Giám�Đốc
Trung�tâm�Đào�tạo�Quốc�tế�ITEC

Sinh viên ITEC

HỌC HAY
CHƠI GIỎI
SỐNG ĐẸP

3

THÂN THIỆN 
Môi trường thân thiện, gần gũi tạo điều kiện cho sinh 
viên dễ dàng trao đổi với giảng viên và bạn bè.

CHẤT LƯỢNG 
ITEC áp dụng Phương pháp đánh giá toàn diện nhằm 
giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của 
giảng viên cũng như của sinh viên trường.

HIỆN ĐẠI 
Vị trí học tập: học tại trung tâm TP. HCM, 227 Nguyễn 
Văn Cừ, Q5. Hệ thống phòng học, Lab, thư viện: trang 
bị đầy đủ theo chuẩn các trường đối tác nước ngoài.

ĐIỂM NHẤN
CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Cuộc thi thiết kế Website

ITEC’s Got Talent

ITEC Stars Hoạt động từ thiện

Halloween

Lễ hội ẩm thực

Giải bóng đá ITEC CUP

Hoạt động dã ngoại - chào đón tân sinh viên WOW 2015

Hoạt động dã ngoại

Hoạt động từ thiện
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HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP
ITEC Career Center – ICC được thành lập nhằm hỗ 
trợ cho các sinh viên ITEC trong định hướng nghề 
nghiệp. Trung tâm cũng là cầu nối cho các sinh 
viên ITEC trong việc học/làm với các doanh nghiệp 
bên ngoài.

Các dịch vụ mà ICC cung cấp:
• Guest speaker cho các môn học
• Tham quan công ty
• Ngày hội việc làm (Job fairs)
• Thông tin tuyển dụng
• Workshops phát triển kỹ năng mềm
• Hướng dẫn cách viết CV
• Hỗ trợ các doanh nghiệp về tuyển dụng

HỖ TRỢ HỌC TẬP
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
• 6 suất học bổng hàng năm tại ĐH AUT, New
 Zealand dành cho sinh viên ITEC
• 5 suất học bổng trị giá 100% học phí 1 học kỳ
 tại ĐH Keuka, Hoa Kỳ
• Các học bổng học tập tại ITEC

CHUYỂN TIẾP DU HỌC
Hỗ trợ, tư vấn sinh viên ITEC 

trong quá trình chuyển tiếp sang 
học tại nước ngoài

“Tôi đang quản lý và làm việc với sinh viên ITEC. Mặc dù vừa tốt nghiệp, 
các em đã chứng tỏ được mình là những nhân viên siêng năng và tận 
tâm với công việc.Với sự học hỏi nhanh chóng, kỹ năng giao tiếp tốt và 
nhiệt tình trong công việc, em đã và đang hỗ trợ nhiều khách hàng là 
những công ty,tập đoàn lớn của Việt Nam và nước ngoài. Nhìn chung, 
các em là những nhân viên tiềm năng mà Công Ty MicroAd Việt Nam 
muốn đào tạo và phát triển hơn nữa. Tôi hi vọng được làm việc với nhiều 
sinh viên tốt nghiệp từ ITEC trong tương lai"

Vũ Minh An
Quản�lý,�Bộ�phận�phát�triển�kinh�doanh,�Công�ty�Cổ�Phần�Microad�Việt�Nam

“Sau 4 năm học tập tại ITEC, em cảm thấy mình đã có một quyết 
định đúng đắn trong việc chọn trường. Kinh nghiệm em có được từ 
những dự án thực tế trong các môn học và kỹ năng làm việc như 
một cộng tác viên thường trực trong các hoạt động ngoại khoá đã 
giúp em định hướng được con đường tương lai cho mình. Ở ITEC, em 
nhận được sự đào tạo và hỗ trợ chuyên nghiệp từ các giảng viên và 
nhân viên, những người luôn nhiệt tình trong công việc truyền đạt 
kiến thức và giúp đỡ em không chỉ trong khoá học mà còn đưa ra lời 
khuyên khi em lựa chọn một công việc tương lai.”

Thái Thị Mỹ Trinh
Sinh�viên�chương�trình�Kinh�doanh�Quốc�tế

“Phụ huynh và sinh viên đều muốn biết đâu là nơi chất lượng và uy tín 
nhất khi chọn một chương trình liên kết quốc tế. Điều đó sẽ dễ dàng hơn 
khi biết rằng Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC là đơn vị có chương trình 
liên kết giữa hai trường công lập lớn với nhau: Trường ĐH KHTN TPHCM 
và ĐH AUT, New Zealand; còn chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
hợp tác với ĐH Keuka, Hoa Kỳ - Trường đã được kiểm định bởi tổ chức 
Middle States Commission on Higher Education – Hoa Kỳ, và công nhận 
ITEC đủ tiêu chuẩn giảng dạy như trường tại Hoa Kỳ. Hai sự khác biệt đó 
không phải chương trình liên kết với nước ngoài nào cũng đạt được.”

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước
Thư�ký�Tòa�soạn,�Báo�Thanh�Niên

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP
ITEC CAREER CENTER

Sinh viên ITEC làm đồ án thực tế

Sinh viên ITEC được phỏng vấn
trong Ngày hội việc làm



20     |      ITEC - Cùng sinh viên vươn tới tương lai

THÔNG TIN

TUYỂN SINH

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
• Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT
• Vượt qua kỳ thi tiếng Anh đầu vào của ITEC
• Tuyển thẳng với các đối tượng tốt nghiệp THPT 

ở nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) hoặc các 
trường quốc tế dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh 
tại Việt Nam

HỒ SƠ XÉT TUYỂN
• Đơn dự tuyển (Nhận trực tiếp tại Trung tâm  
 Đào tạo Quốc tế ITEC hoặc tải trên website ITEC)
• Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT
• Bản sao có công chứng học bạ cấp 3
• Bản sao kết quả kỳ thi đại học/THPT Quốc gia  
 (nếu�có)
• Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
Vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn tuyển sinh để biết 
thêm chi tiết

LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
• 400.000VNĐ/hồ sơ
• Đóng trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế  
 ITEC hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

Trường ĐH KHTN TP.HCM
Số tài khoản : 1900 201 446 243
Ngân hàng : Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
   – chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ
Hồ sơ dự tuyển gởi về 1 trong 2 cách sau:
1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm ITEC
2. Gởi bảo đảm qua đường bưu điện đến địa chỉ:

Văn phòng thông tin
Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
ĐT: (08) 38 303 625 – Hotline: 090 71 71 140

CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG ĐH ĐỐI TÁC CHỈ TIÊU THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Cử nhân Khoa học Quản lý
Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

Đại học Keuka
New York, Hoa Kỳ 120 4 năm

Cử nhân Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành Khoa học dịch vụ

Đại học Công nghệ Auckland
Auckland, New Zealand 80 4 năm

BẢNG CHƯƠNG TRÌNH 



NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

TRỞ THÀNH SINH VIÊN ITEC
Phương pháp học bằng trải nghiệm
(Experiential Learning)
• Thành lập mô hình công ty trong lớp học
• Sinh viên được làm việc với khách hàng là các công ty 

đang hoạt động
• Đạt được những kỹ năng và kinh nghiệm làm việc từ khi 

còn là sinh viên

TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN QUỐC TẾ
Trung tâm hỗ trợ việc làm mang đến nhiều cơ hội nghề 
nghiệp phù hợp
• Hội chợ việc làm tổ chức hàng năm
• Sinh viên được gặp gỡ, được phỏng vấn thật với các nhà 

tuyển dụng
• Cập nhật liên tục tin tuyển dụng trên website

TẠO LẬP SỰ NGHIỆP 

CHUYỂN TIẾP THẠC SỸ, TIẾN SỸ

1
2
3
4

5

6
7

HÀNH TRÌNH CỦA CỬ NHÂN QUỐC TẾ
TẠI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM



CÙNG SINH VIÊN VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
ĐT: (08) 38 303 625 – Hotline: 090.71.71.140

ITEC Career Center

Lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học
227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
http://icc.itec.edu.vn

/itec.hcmus

www.itec.hcmus.edu.vn


