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THÔNG ĐIỆP HIỆU TRƯỞNG

Chào các bạn,

Các bạn đang cầm trên tay cuốn “Cẩm nang Tuyển sinh 2021” của Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD). Tài liệu 
dành riêng cho các bạn - những người đang tìm kiếm một trường đại học để thực hiện ước mơ học tập của mình 
trong 4 năm sắp tới.

Thái Bình Dương là một môi trường đại học có phương châm HỌC LÀ VUI.

HỌC LÀ VUI, là được TRẢI NGHIỆM, KẾT NỐI, LÀM CHỦ trong một không gian xinh đẹp, khang trang đầy cây xanh 
và ánh sáng của khuôn viên trường, trong một môi trường học tập dân chủ, thực tiễn, nơi các giảng viên giàu kinh 
nghiệm không chỉ dạy, mà còn tư vấn, định hướng, hỗ trợ từng cá nhân. Họ sẽ là những người đồng hành đáng tin 
cậy để các bạn vững bước xây dựng tương lai.

HỌC LÀ VUI cốt để các bạn THÀNH CÔNG trong sự nghiệp, HẠNH PHÚC trong cuộc sống. Mời các bạn cùng chúng 
tôi khám phá sự HỌC LÀ VUI tại Trường Đại học Thái Bình Dương. LEARNING is JOY - the JOY of LEARNING. 

Thân ái,

TS Nguyễn Thanh Toại 
Chủ tịch Hội đồng trường, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC
TỰ DO
HỌC THUẬT

TÔN TRỌNG
SỰ KHÁC BIỆT

HÀI HÒA

CÁCH TÂN TRÁCH NHIỆM
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Sinh viên làm chủ quá trình học tập, được 
đối xử như những cá nhân trưởng thành, 
được phản hồi thường xuyên từ giảng viên 
và chuyên gia. 

Môi trường học tập dân chủ của TBD giúp 
sinh viên phát huy sức mạnh bản thân, tạo 
sức bật độc đáo cho từng cá nhân. 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

THỰC HỌC TOÀN DIỆN

TƯƠNG TÁC TRAO QUYỀN

Sinh viên thoả sức trải nghiệm thực tế như 
một phần cốt lõi của chương trình học: 

•  Làm dự án thật từ doanh nghiệp 
•  Học qua nghiên cứu trường hợp thực tế
•  Kết nối với doanh nhân thành đạt
•  Không gian thực hành đa dạng.

Sinh viên phát triển năng lực toàn diện được 
tích hợp vào từng môn học:

•  Tư duy: Phân tích, phản biện, sáng tạo
•  Giao tiếp, thuyết trình, truyền thông
•  Thông minh cảm xúc
•  Trách nhiệm cá nhân, dấn thân xã hội.

Sinh viên tương tác thường xuyên và có ý 
nghĩa với giảng viên, người cùng học, lãnh 
đạo trường, cựu sinh viên, với các cá nhân và 
tổ chức để việc học hiệu quả và hứng khởi. 

Tương tác giúp sinh viên xây dựng cho mình 
một mạng lưới các kết nối hữu ích cho cuộc 
sống và công việc ngay từ khi còn đi học.
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HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ BAN GIÁM HIỆU

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Toại
Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Toại là thành viên sáng lập, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB 
hơn 20 năm. Ông đang giữ vai trò Chủ tịch ACBE, nhà đầu tư chiến lược của Trường Đại 
học Thái Bình Dương. 

Với kinh nghiệm quản lý giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM và phát triển nguồn 
nhân lực ACB, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, với sứ 
mệnh phát triển Thái Bình Dương trở thành trường đại học uy tín, chuẩn mực quốc tế.

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng
Thành viên Hội đồng Trường 

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng là một nhà giáo, nhà 
quản lý giáo dục được ghi nhận qua nhiều 
danh hiệu cao quý như “Vì sự nghiệp văn hóa 
và giáo dục”; được chính phủ Cộng Hòa Pháp 
trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh, Huân 
chương Quốc công. Bà góp phần phát triển 
Thái Bình Dương thành một trường đại học 
cách tân, trách nhiệm và tự do học thuật.

Tiến sĩ Đỗ Bá Khang
Thành viên Hội đồng Trường 

Tiến sĩ Đỗ Bá Khang có nhiều năm nghiên 
cứu, giảng dạy và quản lý tại Viện Công nghệ 
Châu Á (AIT) Thái Lan và Trường Đại học 
Hoa Sen. Ông có nhiều công trình nghiên 
cứu đã xuất bản trên các tạp chí khoa học 
thế giới; là cố vấn chuyên môn khối ngành 
quản trị - kinh tế, định hướng nghiên cứu 
tại Trường Đại học Thái Bình Dương.

Ông Đỗ Sỹ Cường
Thành viên Hội đồng Trường

Thạc sĩ Đỗ Sỹ Cường là một nhà giáo, nhà quản 
lý giáo dục với nhiều năm kinh nghiệm tại Đại 
học Hoa Sen và NES Education. Ông là một trí 
thức độc lập, cố vấn chuyên môn khối ngành 
công nghệ và cố vấn việc triển khai hệ thống tín 
chỉ Bắc Mỹ tại Trường Đại học Thái Bình Dương. 

Ông Võ Nam Tân
Thành viên Hội đồng Trường 

Ông Võ Nam Tân có nhiều năm kinh 
nghiệm giảng dạy và quản lý tại Đại học 
Hoa Sen và NES Education. Ông là một 
trí thức độc lập, cố vấn chuyên môn khối 
ngành quản trị - kinh tế, Trường Đại học 
Thái Bình Dương.
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Ông Nguyễn Khắc Nguyện
Thành viên Hội đồng Trường

Ông Nguyễn Khắc Nguyện đang là Giám đốc 
Khối phát triển Nguồn nhân lực của Ngân 
hàng ACB. Ông tư vấn chiến lược liên kết và 
phát triển nguồn nhân lực giữa ACB và TBD; 
cố vấn chuyên môn khối ngành quản trị - kinh 
tế cũng như năng lực đầu ra của sinh viên.

Ông Nguyễn Minh Tuấn
Thành viên Hội đồng Trường 

Ông Nguyễn Minh Tuấn đương nhiệm là 
Tổng Giám đốc ACBR, góp phần thúc đẩy 
mối liên kết đào tạo giữa ACBR và TBD. 
Ông đang làm cố vấn chuyên môn khối 
ngành quản trị - kinh tế, Trường Đại học 
Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Hòa
Phó chủ tịch Hội đồng Trường 

Ông Nguyễn Văn Hòa đang giữ vị trí Phó 
Tổng Giám đốc tài chính tại Ngân hàng 
ACB. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực 
ngân hàng, tài chính, kế toán. Ông sẽ phát 
triển mạng lưới nhà đầu tư và chiến lược 
tài chính vững chãi tại Trường Đại học Thái 
Bình Dương. 

Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc
Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng Trường 

Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc là nhà quản lý giáo 
dục dày dặn kinh nghiệm tại các Trường đại 
học như RMIT, Hoa Sen, Loyola (Mỹ). Ông đưa 
nền tảng giáo dục khai phóng vào chương 
trình đào tạo, góp phần phát triển Thái Bình 
Dương thành nơi quy tụ giảng viên giỏi, sinh 
viên tài năng, môi trường giáo dục liêm chính.

Bà Nguyễn Bá Ngọc Hân
Thành viên Hội đồng Trường

Bà Nguyễn Bá Ngọc Hân là chuyên gia quản 
lý dự án, nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại 
Mỹ và Việt Nam. Bà tham gia Ban Quản lý Đầu 
tư và Xây dựng, thúc đẩy phát triển cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy và học cho Trường Đại 
học Thái Bình Dương. 

Ông Trần Phú Mỹ
Thành viên Hội đồng Trường 

Ông Trần Phú Mỹ là một đại diện nhà đầu 
tư tại Trường Đại học Thái Bình Dương, là 
Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng. 
Ông chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược 
phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị 
thực hành cho nhà trường. 
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CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
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KHAI PHÓNG
TIỀM NĂNG

KHÁM PHÁ
NGÀNH NGHỀ

PHÁT TRIỂN
CHUYÊN MÔN

LÀM CHỦ
BẢN THÂN

Tư duy phản biện và sáng tạo
Làm dự án nhóm
Giao tiếp & truyền thông
Giải quyết vấn đề
Nhận thức bản thân
Quản lý cảm xúc.

Các môn học khai phóng 
độc đáo
Các chuyên đề năm nhất 
với số lượng sinh viên ít
Được dẫn dắt và truyền 
cảm hứng từ những giảng 
viên giỏi của TBD kết hợp 
với các chuyên gia, nhân sĩ, 
trí thức thỉnh giảng.

Dẫn nhập vào thế giới ngành 
nghề mà sinh viên đã chọn
Xác định mục tiêu phấn đấu
Bước đầu trải nghiệm thực 
tiễn ngành nghề
Có thể đi làm bán thời gian 
để phát triển kỹ năng. 

Nhóm học phần cơ sở 
ngành
 

Thực tập tại doanh nghiệp 
từ năm thứ hai
Các dự án nhóm có tính 
hướng ngoại
Bắt đầu networking trong 
ngành nghề.

Thực hiện các đề án nhóm và 
độc lập, đào sâu chuyên môn, 
xây dựng các năng lực lõi của 
ngành nghề
Hội nhập mạng lưới ngành 
nghề, tiếp xúc nhiều hơn với 
các chuyên gia có tính định 
hướng
Tạo ra các sản phẩm dấu ấn 
cá nhân.

Các học phần chuyên 
ngành
Ngành phụ mở rộng cơ hội 
nghề nghiệp
Các đề án chuyên ngành, 
hội thảo, hội nghị, hội thoại 
với chuyên gia, cọ xát thực 
tiễn doanh nghiệp.

Hiểu rõ bản thân về cảm 
xúc, năng lực, giới hạn, ước 
mơ, mục đích và các giá trị 
cá nhân
Hoàn tất một hồ sơ xin 
việc sắc nét, với những sản 
phẩm cá nhân độc đáo, 
đáng tự hào
Lập kế hoạch cho tương lai 
sau khi tốt nghiệp
Sẵn sàng dấn thân vào cuộc 
sống và sự nghiệp với tinh 
thần lập nghiệp và doanh 
chủ (entrepreneurship).

Thực tập tốt nghiệp
Các buổi huấn luyện chuyên 
đề về tìm việc, phỏng vấn
Hoàn thiện hồ sơ cá nhân 
qua sự hướng dẫn từ những 
người đi trước.

Năng lực toàn diện
NGAY TỪ NĂM NHẤT
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ĐỐI TÁC
CHIẾN LƯỢC

ĐỐI TÁC
SƯ PHẠM, TUYỂN DỤNG

Ngân hàng ACB

Là đối tác chiến lược quan trọng của Trường Đại học Thái 
Bình Dương từ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo 
đáp ứng thực tế đến thẩm định kết quả học tập cũng như 
đầu tư thư viện hoặc các trang thiết bị dạy và học. Các 
chuyên gia của ACB sẽ tham gia làm diễn giả hoặc đồng 
giảng dạy (co-teaching) cho các môn học tại TBD. 

Sinh viên và giảng viên TBD sẽ được tạo điều kiện thực 
hành, thực tập, nghiên cứu và làm việc tại mạng lưới các 
cơ sở của ACB. Đặc biệt, sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế 
& Luật được trải nghiệm chương trình The Next Banker 
và có cơ hội thành nhân viên chính thức của ACB. 

Với định hướng học từ trải nghiệm, Trường Đại học Thái 
Bình Dương có mạng lưới đối tác sư phạm, thực tập và 
tuyển dụng bao gồm:

Các khách sạn Intercontinental Nha Trang, Sheraton 
Nha Trang, Mường Thanh, Vinpearl, Liberty Central 
tiếp nhận sinh viên các ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh, 
Đông Phương học… đến thực tập và có ưu thế tuyển dụng 
ngay sau khi tốt nghiệp. 

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam, FPT Khánh 
Hòa, Ford Nha Trang là các đối tác lớn của TBD trong 
việc phối hợp hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng thường xuyên 
cho các ngành đào tạo.

Kaspersky Lab Việt Nam, FOIS Vietnam, IVS và VHEC 
là các đối tác chính của Khoa Công nghệ thông tin trong 
việc tham gia giảng dạy, thực hành, thực tập, tuyển dụng 
sau tốt nghiệp. Đặt biệt IVS và VHEC phối hợp với khoa 
CNTT hợp tác xây dựng, vận hành phòng thí nghiệm Khoa 
học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng (ADAI Lab) tại 
Nha Trang. 

Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang

Là đối tác chiến lược với Trường Đại học Thái Bình 
Dương trong việc phối hợp xây dựng chương trình đào 
tạo, giảng viên của doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy 
một số học phần, tạo ưu thế về thực tập và tuyển dụng 
cho sinh viên TBD.
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KÝ TÚC XÁ XANH

Khu ký túc xá (KTX) hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao là 
tòa nhà bốn tầng bên cạnh khu nhà giảng viên và 
chuyên viên nước ngoài. KTX có nhiều loại phòng 
cho SV lựa chọn. Các tầng KTX đều có khu sinh 
hoạt chung, bảo vệ 24/7, có sân vườn và căn-tin 
hiện đại. 

Không chỉ là nơi để ở, KTX còn là nơi diễn ra các 
sinh hoạt như một đời sống thu nhỏ, kiến tạo và 
duy trì một không gian học tập phù hợp với sự 
phát triển của nền học thuật quốc tế trong thế kỷ 
21. Đặc biệt, khuôn viên KTX bao quanh bởi màu 
xanh, với hoa nở các mùa, chim hót quanh năm. 

Thư viện Trường Đại học Thái Bình Dương hướng đến 
là một trung tâm tài nguyên đa phương tiện thân thiện 
với bạn đọc trong môi trường học thuật khai phóng. 
Nhằm tạo môi trường học tập thoải mái phù hợp với 
phương châm Học là vui của nhà trường, thư viện còn 
là một địa điểm thân thuộc, nơi bạn đọc có thể đến học 
nhóm hay giải trí sau những giờ học căng thẳng.

THƯ VIỆN
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CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TỔNG QUÁT

1. Chương trình Giáo dục tổng quát là gì?
Chương trình Giáo dục tổng quát (GDTQ) là một nhóm các 
môn học được thiết kế đặc biệt nhằm phát triển năng lực 
toàn diện cho sinh viên, giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho các 
môn học chuyên ngành cũng như cho cuộc sống cá nhân 
và sự nghiệp sau này. Ngay từ năm nhất, sinh viên được 
học tập với những giảng viên giỏi, nhiều kinh nghiệm cả về 
chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn.

GDTQ tạo động lực sinh viên hoàn thiện bản thân: Qua 
việc tư vấn sát sao, giảng viên giúp sinh viên nhận ra điểm 
mạnh, điểm yếu của bản thân, qua đó thôi thúc bạn phát 
triển một cách toàn diện hơn mỗi ngày.

GDTQ thúc giục sinh viên hành động: Nhờ được trang bị 
kiến thức và kỹ năng cần thiết, sinh viên được thúc giục 
để ứng dụng những kiến thức đó vào đời sống thực tiễn 
bằng việc mạnh dạn hành động và tích cực tham gia đóng 
góp vào sự phát triển của xã hội.

4. Chương trình GDTQ dạy gì cho sinh viên?
NGAY TỪ NĂM NHẤT, sinh viên được tham gia thảo luận 
những vấn đề thực tiễn của cuộc sống thời nay: Môi trường, 
bình đẳng giới, các vấn đề của cuộc sống hiện đại, thích ứng 
thời đại kỹ thuật số, v.v. Qua các đề án môn học, sinh viên 
trau dồi những năng lực trí tuệ như tư duy phản biện, tìm 
hiểu và đánh giá thông tin, óc sáng tạo bên cạnh những 
kỹ năng lõi của thế kỷ 21 như truyền thông đa phương 
tiện, giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Trí tuệ 
cảm xúc cũng là một điểm nhấn của chương trình GDTQ tại 
Trường Đại học Thái Bình Dương.

2. Chương trình GDTQ không là gì?
GDTQ không phải là một chương trình đại cương với những 
bài giảng dài lê thê trong những giảng đường chật kín 
người. GDTQ được triển khai và thiết kế theo dạng lớp học 
nhỏ, giảng viên và sinh viên tương tác với nhau liên tục; 
đặc biệt, thông qua các đề án, sinh viên tìm hiểu sâu một 
vấn đề để cá nhân hóa và phát triển nó, dựa trên những 
kiến thức và kỹ năng đã học.

3. Chương trình GDTQ làm gì cho sinh viên?
GQTQ khơi gợi đam mê nơi sinh viên: Với kinh nghiệm 
dồi dào của mình, các giảng viên luôn gần gũi sinh viên để 
tạo động lực và truyền cảm hứng, giúp bạn tự tin và vững 
vàng theo đuổi đam mê.

TS Phạm Quốc Lộc và sinh viên năm nhất thảo luận “Phát 
triển bản thân” của học phần “Thành công và Hạnh phúc”.
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HỌC TỪ TRẢI NGHIỆM
NỀN TẢNG CHO THÀNH CÔNG

Trải nghiệm năm nhất 

Trong học kỳ đầu tiên tại Trường Đại học Thái Bình 
Dương (TBD), các bạn hãy tìm hiểu thêm về cấu trúc 
chương trình đào tạo, với những khái niệm có thể lần đầu 
các bạn được làm quen, như: Cơ sở ngành, chuyên ngành, 
ngành chính, ngành phụ, tự chọn tự do. 

Cấu trúc chương trình đào tạo mang tính khai phóng, 
được xây dựng trên trên nền tảng hệ tín chỉ Bắc Mỹ sẽ 
cho các bạn nhiều lựa chọn. Giảng viên TBD sẽ tư vấn 
giúp các bạn có những lựa chọn thông minh và luôn đứng 
sau giúp các bạn phát triển xuyên suốt trong thời gian 
học tại trường.

Cơ sở thực hành, đối tác thực tập

Trường Đại học Thái Bình Dương liên tục đầu tư, nâng cao 
các cơ sở thực hành theo hướng hiện đại, đổi mới giúp sinh 
viên có những trải nghiệm thực tế như tại doanh nghiệp: 
Các cơ sở thực hành cho ngành Nhà hàng - Khách sạn; IT 
Space, ADAI Lab cho ngành Công nghệ thông tin; phiên 
tòa giả định cho ngành Luật, v.v.

Sinh viên TBD thường xuyên có cơ hội được đào tạo, thực 
tập, trải nghiệm, có ưu thế tuyển dụng tại các đối tác: 
Ngân hàng ACB, Ngân hàng Shinhan, Tập đoàn Huyndai 
ở Khánh Hòa; các doanh nghiệp Vingroup Khánh Hòa 
(Vinpearl, VinCom, VinMart); hệ thống khách sạn 4-5 
sao (InterContinental, Mường Thanh Luxury, Sunrise, 
Vinpearl Condotel); hệ thống Showroom kinh doanh xe 
(Ford Nha Trang, Honda Nha Trang, Kia Nha Trang), Yến 
Sào Khánh Hòa, Khatoco, v.v. 

Buổi huấn luyện của chuyên gia Khách sạn InterContinental.

Chuẩn bị thực tập tại Vinpearl Nha Trang.
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Service Learning (SL), hay học tập qua phục vụ cộng 
đồng là hình thức học bằng đề án. Sinh viên sử dụng 
chuyên môn để thực hiện một đề án đáp ứng nhu cầu của 
một cộng đồng cụ thể và được công nhận tín chỉ.  

SL không chỉ là một môn học mà còn có giá trị thực tiễn 
cao. Thông qua SL, sinh viên phát huy óc sáng tạo trong 
việc thiết kế hoạt động phát triển cộng đồng, rèn luyện 
các kỹ năng quan trọng như lập kế hoạch, quản lý dự án, 
làm việc nhóm, thông minh cảm xúc, giải quyết vấn đề, 
năng lực lãnh đạo. Sinh viên cũng được học cách quản 
lý rủi ro, học từ thất bại, trải nghiệm và thấu cảm những 
hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.  

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trung tâm Kết nối và Hỗ trợ sinh viên luôn 
sẵn sàng hỗ trợ sinh viên suốt quá trình học 
tập tại TBD. Trung tâm tư vấn và đưa ra những 
chọn lựa phù hợp với sở thích và định hướng 
nghề nghiệp tương lai của các bạn.

Sinh viên TBD được hỗ trợ phát triển kỹ năng, 
nhân cách thông qua việc đẩy mạnh các hoạt 
động gắn kết với cộng đồng; tăng cường các 
chương trình ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm; 
hỗ trợ học vụ, hướng nghiệp, đời sống, sức khỏe 
và tâm lý, v.v. 

Đây cũng là cầu nối giúp sinh viên và Nhà 
trường trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu 
quả. Qua đó, đảm bảo quyền lợi các bạn phù 
hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường 
theo từng giai đoạn.

Light Up The Sky - một trong những đề án Service Learning 
phục vụ cộng đồng nổi bật của sinh viên TBD
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TRƯỞNG KHOA

Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng
Trưởng khoa Kinh tế và Luật

Ông Nguyễn Bá Hùng nhận học vị Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp tại 
JAIST (Nhật Bản).

Với vai trò Trưởng Khoa Kinh tế và Luật, TS Nguyễn Bá Hùng đảm bảo đem đến những trải nghiệm thiết 
thực nhằm phát triển năng lực cho sinh viên, giảng viên, hướng đến chất lượng quốc tế trong đào tạo, hợp 
tác và cộng tác nghiên cứu với doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Trường Đại học Thái Bình Dương, ông 
làm nghiên cứu về rủi ro tín dụng của doanh nghiệp tại Trường Kinh Doanh, Đại học Edinburgh, Vương 
Quốc Anh và Trường Khoa học tri thức, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Ông từng công 
tác với vai trò trưởng bộ phận mô hình định lượng, làm việc với Ernst & Young và EntroFine để hoàn thiện 
hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, khởi đầu cho quá trình đạt kiểm định BASEL II của VietCapital Bank.

Tiến sĩ Nguyễn Trùng Lập
Trưởng khoa Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Trùng Lập nhận học vị Tiến sĩ Khoa học tri thức tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến 
Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology - JAIST).

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học và phát triển dự án phần mềm, kết nối rộng với 
các doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT), TS Nguyễn Trùng Lập mong muốn mang lại những trải 
nghiệm tích cực cho sinh viên và giảng viên khoa CNTT, Trường Đại học Thái Bình Dương; góp phần đào 
tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho khu vực miền Trung trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Tiến sĩ Võ Sáng Xuân Lan 
Trưởng khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa

Bà Võ Sáng Xuân Lan nhận học vị Tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Viện sư phạm học, Liên Xô.
Trước khi đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Ngôn ngữ, Du lịch và Văn hóa của Trường Đại học Thái Bình 
Dương, TS. Võ Sáng Xuân Lan từng giữ vai trò thiết kế và phát triển chương trình đào tạo ngành Du lịch 
tại các trường Đại học Văn Lang, Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ Sài Gòn.

TS. Võ Sáng Xuân Lan là thành viên của nhiều hội đồng khoa học trong và ngoài nước, tác giả của nhiều 
công trình nghiên cứu và bài viết về du lịch. Bằng kinh nghiệm của mình, bà giúp nhiều thế hệ sinh viên 
và nghiên cứu sinh tiếp nhận những kiến thức chuyên sâu về ngành du lịch, đào tạo lực lượng kế thừa, 
tạo mối liên kết giữa khoa và doanh nghiệp, mở rộng mối quan hệ hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
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NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Thích ứng nhanh kỷ nguyên ngân hàng số

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo được liên kết chặt chẽ với Ngân 
hàng ACB: Phối hợp xây dựng chương trình, tham gia 
giảng dạy và đánh giá thực tập; cơ hội học tập với các 
chuyên gia đầu ngành và làm việc tại Ngân hàng ACB sau 
khi tốt nghiệp.

Ngân hàng số: Có cơ hội học chuyên ngành liên quan đến 
ngân hàng số, một xu hướng quan trọng trong kỷ nguyên 
số 4.0.

Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế để làm 
việc ngay khi tốt nghiệp: Bạn được trang bị nhiều môn 
học mang tính thực hành và các đề án làm việc tại các 
ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công 
ty bảo hiểm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Tài chính - Ngân hàng có 2 chuyên ngành:
•  Ngân hàng thương mại
•  Tài chính doanh nghiệp

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai đồ án, một kỳ thực tập, một khóa luận tốt nghiệp 
để cập nhật nghiệp vụ và kiến thức mới nhất, quy trình 
làm việc tại doanh nghiệp, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm 
xử lý tình huống thực tế.

Bạn được đào tạo chuyên sâu về ngân hàng số. Đây là  
chương trình đào tạo tích hợp giữa ngành Tài chính - 
Ngân hàng (TC-NH) với khoa Công nghệ thông tin, như mô 
phỏng nghiệp vụ tài chính, đầu tư tại IT Space. Lĩnh vực 
các ngân hàng rất chú trọng.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, ngành TC-NH định 
hướng cho bạn chọn ngành phụ:

Tài chính + Kế toán:
Sẽ làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Tài chính + Quản trị kinh doanh: 
Phù hợp các bạn thích làm việc ở mảng tín dụng, công ty 
tài chính.

Tài chính + Luật: 
Dành cho các bạn yêu thích tuân thủ, có thể làm công 
việc pháp chế trong ngân hàng hoặc các công ty, tập 
đoàn tài chính.
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CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc

Khám phá
ngành nghề

Hiểu biết chung về 
kinh tế, tài chính, 

kinh doanh; hiểu biết 
về nghề ngân hàng, 
nghề tài chính; phân 
tích và xử lý nghiệp 
vụ kinh tế cơ bản.

Phát triển
chuyên môn

Thực hiện phân tích, 
đánh giá tình hình tài 
chính của cá nhân và 
doanh nghiệp nhỏ; có 
thể tư vấn tài chính 
cá nhân; thực hiện 

một số số nghiệp vụ 
ngân hàng cơ bản.

Làm chủ
bản thân

Có năng lực tự chủ 
và đưa ra quyết định 
trong đánh giá, phân 
tích tài chính doanh 
nghiệp; tư vấn giải 
pháp tài chính và 
đầu tư; nghiệp vụ 

ngân hàng.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Các bạn được trang bị đầy đủ các kỹ năng chuyên môn 
như: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thẩm định và phân 
tích đầu tư, tài chính công ty đa quốc gia, quản trị rủi ro, 
phân tích dữ liệu tài chính, v.v.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Hoạt động thực tập, giao lưu đối tác trong và ngoài nước, 
trải nghiệm thường xuyên qua các đề án cụ thể, tham gia 
các câu lạc bộ, các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong 
và ngoài nước, v.v. giúp bạn tăng sự cọ xát thực tế công 
việc; được trang bị các kỹ năng quan trọng như: phân tích 
sáng tạo, tư duy phản biện, lãnh đạo và tạo ảnh hưởng, 
giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, học tập và làm việc chủ 
động, v.v.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp cử nhân TC-NH, bạn có thể làm việc tại nhiều 
vị trí:

•  Ngân hàng thương mại với các vị trí như: Giao dịch viên, 
tín dụng viên, nhân viên quản trị rủi ro, nhân viên phát 
triển sản phẩm, kiểm soát nội bộ.

•  Doanh nghiệp và đơn vị hành chính - sự nghiệp với các vị 
trí: Tài chính viên, kế toán viên, nhân viên phòng kế hoạch 
và lập dự án đầu tư, và các vị trí khác.
•  Các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài ở các vị 
trí như: Tư vấn đầu tư, phân tích đầu tư, phân tích nghiệp 
vụ kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh, v.v.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Phan Trương Sang, cựu SV khóa 2013, 
hiện đang làm chuyên viên Phòng 

Khách hàng cá nhân, ACB Khánh Hòa.

    Tôi tham gia thực tập và được Ngân hàng ACB 
Khánh Hòa tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên 

quan hệ Khách hàng cá nhân. Tôi cảm nhận được 
môi trường học tập trải nghiệm và các kỹ năng 
mềm do nhà trường trang bị giúp tôi hòa nhập 

nhanh vào môi trường làm việc.     .

“

”
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Mã ngành
7340301

NGÀNH KẾ TOÁN
Học từ giảng viên doanh nghiệp

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Làm được việc ngay khi tốt nghiệp: Bạn học từ giảng viên 
có kinh nghiệm và giảng viên chuyên gia; thực hành tại 
phòng mô phỏng kế toán doanh nghiệp; học từ hồ sơ kế 
toán thực tế của các doanh nghiệp.

Lựa chọn hướng nghề theo đam mê và nhu cầu thị trường 
lao động (linh hoạt chuyển đổi và thăng tiến). 

Thích ứng với chuyển đổi số và làm việc toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Kế toán có 2 chuyên ngành:
•  Kế toán doanh nghiệp
•  Kiểm toán

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại cơ quan, doanh nghiệp 
phù hợp với chuyên ngành. 

“Học từ trải nghiệm” với sự tham gia sâu sát của đối tác 
chiến lược Ngân hàng ACB. Bạn có ưu thế được tuyển vào 
chương trình The Next Banker, được đào tạo nội bộ tại 
Learning Hub của Ngân hàng ACB.

Đội ngũ giảng viên ngành Kế toán có nhiều năm kinh 
nghiệm làm việc ở doanh nghiệp. Trang bị kế toán quốc 
tế (IFRS) để đảm bảo sinh viên có năng lực cạnh tranh 
khi tốt nghiệp.

Phòng học mô phỏng gồm tủ hồ sơ, bàn làm việc, bạn 
thực hành luân chuyển các chức danh như kế toán công 
nợ, kế toán bán hàng, xử lí nghiệp vụ kế toán để nâng cao 
nghiệp vụ. 

Bạn tham gia các hoạt động nổi bật như thăm quan doanh 
nghiệp đầu khóa tại Ngân hàng ACB Khánh Hòa, AIA 
Exchange; hội thảo nghề nghiệp để xây dựng networking; 
đào tạo kỹ năng tìm việc từ các chuyên gia nhân sự, v.v.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, ngành Kế toán định 
hướng cho bạn chọn ngành phụ: 

Kế toán + Tài chính - Ngân hàng: 
Hướng đi phù hợp với các vị trí trong ngân hàng như giao 
dịch viên, hỗ trợ tín dụng, tín dụng viên. Lợi thế là Ngân 
hàng ACB là đối tác chiến lược của TBD.

Kế toán + Luật: 
Hướng đi phù hợp với các vị trí hỗ trợ tín dụng/kiểm soát 
hồ sơ tín dụng, thẩm định tín dụng, kế toán thuế.

Kế toán + CNTT: 
Hướng đi phù hợp với các vị trí tư vấn viên ứng dụng phần 
mềm kế toán, phân tích nghiệp vụ, kế toán ứng dụng công 
nghệ.

Kế toán + Kiểm toán: 
Hướng đi phù hợp với các vị trí trợ lý kiểm toán, kiểm 
soát viên nội bộ, thích ứng với chuyển đổi số và làm việc 
toàn cầu.
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CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu biết chung về 
kinh tế, tài chính, 
kinh doanh; hiểu 
biết về nghề kế 

toán; phân tích và 
xử lý nghiệp vụ kinh 

tế cơ bản.

Phát triển
chuyên môn

Thực hiện công việc 
kế toán mô hình 

công ty thương mại, 
dịch vụ; thực hiện 
phân tích tình hình 

tài chính công ty vừa 
và nhỏ.

Làm chủ
bản thân

Thực hiện công 
việc kế toán doanh 

nghiệp; công việc trợ 
lý kiểm toán, kiểm 

soát nội bộ; khả năng 
thích ứng với môi 
trường làm việc.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Ngành tập trung vào các khối kiến thức Kế toán doanh 
nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán ngân hàng, 
Kế toán - Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, Kế toán thông 
minh, Chuẩn mực kế toán quốc tế.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Bạn được rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động lên kế hoạch 
phát triển năng lực bản thân, làm việc nhóm - thuyết 
trình, phân tích với tư duy phản biện, hướng tới thực hành 
nghiệp vụ kế toán-kiểm toán đáp ứng chuẩn mực quốc tế. 
Bạn được trang bị kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu, 
thông minh cảm xúc.  

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp cử nhân Kế toán, bạn có cơ hội nghề nghiệp ở 
4 lĩnh vực sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế. 
•  Doanh nghiệp và đơn vị hành chính - sự nghiệp với vị trí 
kế toán viên.
•  Công ty kiểm toán với vị trí trợ lý kiểm toán.
•  Chuyên viên tài chính doanh nghiệp.
•  Kế toán ngân hàng, tín dụng viên. 
•  Cán bộ thuế trong cơ quan thuế.
•  Kế toán công ty đa quốc gia.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Nguyễn Thị Nam Phương, Phụ trách nhân 
sự, Công ty TNHH TM & XD BEE nói về 

Nguyễn Thu Thảo, cử nhân ngành Kế 
toán TBD, Khóa 2016.

      Thu Thảo - SV TBD nắm bắt công việc và  
tiếp thu nghiệp vụ kế toán của công ty rất 

nhanh, giao tiếp hòa đồng, nhiệt tình hỗ trợ công 
việc với tinh thần làm việc rất tự giác.     .

“
”
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Mã ngành
7380101

NGÀNH LUẬT
Sáng lương tri, vì công lý

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Trường đại học đầu tiên ở khu vực Duyên hải Nam Trung 
Bộ đào tạo ngành Luật, với đội ngũ giảng viên giàu kinh 
nghiệm, giảng viên chuyên gia là những luật sư, thẩm 
phán, công chứng viên đang hành nghề.

100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Đại học duy nhất có học bổng Vì công lý lên đến 100% 
học phí toàn khóa học dành cho học sinh, sinh viên có 
mục tiêu và lý tưởng vì công lý.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Luật có 2 chuyên ngành:
•  Luật dân sự
•  Luật kinh tế

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại tòa án, công ty luật, văn 
phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại; các môn đề 
án, Service Learning v.v. phù hợp với chuyên ngành.

Trang bị kiến thức cơ bản về xã hội, kinh tế và luật học, 
những kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, 
đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra 
trong thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Chương trình học đi đôi với hành, mô phỏng tòa án thông 
qua “Phiên tòa giả định”, bạn được đóng vai luật sư, 
thẩm phán, thư ký, viện kiểm sát, chức danh tư pháp, 
đương sự.

Đồng thời, bạn học từ các chuyên gia là các thẩm phán, 
luật sư đang hành nghề tại các tòa án, công ty luật để trau 
dồi kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Ngành Luật Trường Đại học Thái Bình Dương có mạng lưới 
hơn 300 cựu sinh viên đang làm việc tại khu vực hành 
chính công và tư, sẵn sàng nhận sinh viên Luật TBD vào 
thực tập và có ưu thế việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ngành Luật định 
hướng bạn chọn ngành phụ:

Luật + Tài chính - Ngân hàng:
Có cơ hội làm việc mảng pháp chế tại các ngân hàng.

Luật + Kế toán/thuế:
Dành cho những bạn thích sự tuân thủ, cơ hội làm cán bộ 
thuế trong cơ quan thuế.

Luật + Quản trị kinh doanh:
Phù hợp với vị trí chuyên viên kinh doanh tại các công 
ty luật.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn được trang bị kiến thức về khối Luật dân sự, Luật hình 
sự, Luật kinh tế; đồng thời trang bị kỹ năng về giải quyết 
tranh chấp pháp luật, hành nghề luật.

Lễ ra mắt Chi hội Luật gia Trường Đại học Thái Bình Dương.
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Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động lên kế hoạch phát 
triển năng lực bản thân, làm việc nhóm - thuyết trình, phân 
tích với tư duy phản biện, hướng tới lựa chọn giải pháp 
pháp luật hiệu quả nhằm góp phần kiểm soát rủi ro pháp 
lý và đảm bảo tuân thủ trong kinh doanh.

Các hoạt động thực hành, thực tập, các đề án, sinh 
hoạt tại câu lạc bộ nghề Luật, v.v. với các tình huống 
cụ thể, giúp bạn thường xuyên trau dồi kỹ năng  giải 
quyết vấn đề, kỹ năng lắng nghe và đàm phán, khả 
năng thuyết phục khách hàng, tư vấn, tạo niềm tin đối 
với khách hàng.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Tốt nghiệp cử nhân Luật, bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng 
mở ở cả khu vực công và khu vực tư:

Khu vực công, cử nhân Luật có thể làm việc tại: Viện kiểm 
sát, cơ quan thi hành án, tòa án, đơn vị hành chính các 
cấp, đơn vị sự nghiệp, v.v.

Khu vực tư, cử nhân Luật có thể làm việc tại: Khối pháp 
chế của các doanh nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng 

công chứng, văn phòng thừa phát lại, tổ chức phi chính 
phủ, trọng tài thương mại, v.v.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu biết chung về 
nền tảng pháp luật, 
tư duy pháp lý; áp 
dụng pháp luật và 
giải quyết các tình 
huống tranh chấp 
dân sự đơn giản.

Phát triển
chuyên môn

Có khả năng áp dụng 
pháp luật về hình 

sự, hành chính, kinh 
doanh thương mại; 

có thể phân tích tình 
huống và tư vấn áp 

dụng pháp luật.

Làm chủ
bản thân

Sẵn sàng dấn thân vào 
nghề luật thông qua 
làm việc độc lập và 

nhóm tại cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp; 

thực hiện công việc tư 
vấn áp dụng pháp luật, 
phân tích và giải quyết 
tranh chấp pháp luật.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Dương Thị Kim Ngân, SV 2017 thực tập tại 
Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang.

      Trong quá trình học, tôi tham gia Phiên tòa 
giả định, được đóng các vai trong phiên tòa 
tôi hiểu được quá trình tố tụng tại tòa, nắm rõ 
được nhiệm vụ các chức danh tư pháp. Các buổi 
thuyết trình đã giúp tôi tự tin nói trước đông 
người. Tham gia làm việc nhóm giúp tôi biết 
được cách phân chia công việc. Do đó, khi thực 
tập cuối khóa tại Văn phòng thừa phát lại, những 
trải nghiệm trên đã giúp tôi tiếp cận công việc 
thuận tiện hơn.

“

”
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Mã ngành
7340101

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Học để thích ứng và khởi nghiệp thời kỳ chuyển đổi số

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Nhiều cơ hội thực hành nghề nghiệp thông qua các hoạt 
động thực tế tại doanh nghiệp và các chương trình như 
hội thảo về quản trị nhân sự, tư vấn nghề nghiệp, khởi 
nghiệp, v.v. 

Các môn học Phân tích Kinh doanh, Digital Marketing, 
Thương mại Điện tử, v.v. giúp sinh viên thích ứng nhanh 
và nắm bắt được tác động của chuyển đổi số vào các 
hoạt động kinh doanh.

Phát triển năng lực toàn diện; linh hoạt chuyển đổi nghề 
nghiệp với ưu thế chọn ngành phụ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) có 2 chuyên ngành:
•  Quản trị doanh nghiệp
•  Marketing và truyền thông

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành trong 
lĩnh lực bạn chọn, bao gồm hai đề án, một kỳ thực tập, một 
khóa luận tốt nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thái Bình 
Dương quan tâm đặc biệt đến chuyển đổi số và tác động 
sâu rộng của nó đến nền kinh tế. Ngành mang đến chương 
trình học phòng mô phỏng nghiệp vụ kinh doanh. Bạn được 
các chuyên gia đến từ doanh nghiệp huấn luyện nghiệp vụ 
và các kỹ năng.

Thường xuyên thực hành trải nghiệm môn học thực tế tại 
các doanh nghiệp đối tác.

Bạn tham gia trải nghiệm môn học “Quản trị Bán Hàng” 
tại Ford Nha Trang. Tại đây, bạn được các nhân viên bán 
hàng, trưởng phòng kinh doanh thuyết trình hướng dẫn 
kỹ năng và kinh nghiệm bán hàng. 

Bạn giao lưu và học hỏi với doanh nhân thành đạt đến từ 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, tại những hội thảo 
chuyên đề Quản trị nhân sự, Tư vấn tuyển dụng.

Vào năm cuối, bạn có cơ hội tham gia chương trình The 
Next Banker của Ngân hàng ACB, trải nghiệm làm một 
banker trong bốn tháng.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, ngành QTKD định 
hướng bạn chọn ngành phụ:

QTKD + Kế toán: 
Phù hợp với những bạn thích làm việc với con số và hiểu 
tình hình tài chính của doanh nghiệp.

QTKD + Luật: 
Phù hợp làm công việc chuyên viên kinh doanh trong 
hãng Luật.

QTKD + Tài chính - Ngân hàng: 
Phù hợp với những bạn yêu thích bán hàng trong lĩnh vực 
tài chính và ngân hàng, làm tín dụng, công ty tài chính, tập 
đoàn tài chính.

QTKD + Công nghệ thông tin: 
Dành cho những bạn yêu thích áp dụng công nghệ và làm 
phân tích kinh doanh.
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NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC 

Kỹ năng chuyên môn
Trang bị các khối kiến thức tập trung vào bốn lĩnh vực 
chính: Kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Kinh 
doanh quốc tế, Truyền thông, Nhân sự và khởi nghiệp.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Rèn luyện kỹ năng tự học, chủ động lập kế hoạch và tổ 
chức thực hiện kế hoạch, phát triển năng lực bản thân, 
làm việc nhóm - thuyết trình, phân tích với tư duy phản 
biện, hướng tới lựa chọn giải pháp pháp quản trị kinh 
doanh hiệu quả nhằm góp phần tăng năng suất và lợi 
nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

•  Tốt nghiệp ngành QTKD, bạn có nhiều cơ hội việc làm 
với mức lương khá cao.
•  Làm việc ở khối doanh nghiệp với các vị trí thuộc bộ 
phận: Phân tích kinh doanh, marketing, quản trị chuỗi 
cung ứng, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động, v.v.
•  Khối ngân hàng với các vị trí giao dịch viên, nhân viên tín 
dụng, nhân viên kiểm tra và kiểm soát nội bộ, v.v.
•  Quản trị dự án phát triển kinh doanh.

•  Chuyên viên quan hệ doanh nghiệp.
•  Khởi nghiệp.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Võ Thị Kim Chi, Quản lý kinh doanh sự kiện, 
Movenpick Cam Ranh Resort.

      Quá trình tham gia huấn luyện các kỹ năng 
liên quan đến xây dựng hình ảnh cá nhân và 
phỏng vấn xin việc của các nhóm sinh viên năm 
cuối Trường Đại học Thái Bình Dương, tôi nhận 
thấy các bạn có thái độ chuẩn bị cho quá trình 
xin việc rất tốt, nhiều bạn phát huy được sự 
nhanh trí, sáng tạo khả năng làm chủ tình huống 
ứng xử. Với sự thể hiện này, tôi nghĩ rằng các 
bạn có thể đạt ứng tuyển các công ty dễ dàng, 
đặc biệt các công việc cần đến các kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử. 

“

”

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc; hiểu biết 
chung về kinh tế, tài 

chính, môi trường kinh 
doanh; hiểu một số 

nghiệp vụ kinh doanh 
cơ bản; hiểu tổng quan 
về tình hình kinh doanh 

của công ty.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu và thực hiện 
được nghiệp vụ kinh 
doanh cốt lõi. Thực 
tập nghiệp vụ kinh 

doanh tại doanh 
nghiệp. Thu thập, 

phân tích được 
những thông tin về 

tình hình kinh doanh.

Phát triển
chuyên môn

Hiểu tầm quan trọng 
của quan hệ công 
chúng và truyền 
thông; tầm quan 

trọng của kỹ năng liên 
ngành. Thực hiện được 
nghiệp vụ kinh doanh 
chuyên sâu và đánh 
giá được tác động.

Làm chủ
bản thân

Đánh giá được tác 
động của truyền 
thông và đề xuất 

chiến lược kinh doanh 
phù hợp; đánh giá các 
yếu tố quyết định tới 
khởi nghiệp; hiểu khả 
năng bản thân và linh 

hoạt thích ứng với 
công việc.
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Mã ngành
7480201

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
IT for the future

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Học đúng cái doanh nghiệp cần: Sinh viên học các công 
nghệ, ngôn ngữ lập trình mới mà các công ty đang sử 
dụng; có năng lực tiếng Anh lưu loát, có thể học ngôn ngữ 
thứ hai như tiếng Hàn, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật.

Sinh viên được trải nghiệm thực tế với 75% số môn học 
có làm dự án (project - based); được làm dự án thật tại IT 
Space và ADAI Lab mô phỏng môi trường doanh nghiệp; 
làm ra sản phẩm thật ngay từ khi còn đi học, bổ sung cho 
một hồ sơ xin việc hấp dẫn với nhà tuyển dụng. 

Dễ kiếm việc làm sau khi ra trường: Trên 97% kỹ sư CNTT 
của Trường Đại học Thái Bình Dương có việc làm ngay sau 
khi ra trường. Nhu cầu nhân lực CNTT luôn cao, đặc biệt 
trong thời kỳ chuyển đổi số.  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khoa Công nghệ thông tin có 4 chuyên ngành:
•  Công nghệ phần mềm
•  Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
•  Hệ thống thông tin quản lý
•  Mạng máy tính và an toàn thông tin

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai đồ án, một kỳ thực tập, một khóa luận tốt nghiệp 
để tiếp cận các công nghệ thực tế, quy trình làm việc tại 
doanh nghiệp, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình 
huống thực tế. 

Để có cơ hội nghề nghiệp rộng hơn, Khoa CNTT định 
hướng bạn chọn ngành phụ như Tài chính - Ngân hàng, 
Quản trị kinh doanh và trang bị ngoại ngữ thứ hai nhằm 
đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở nhiều 
lĩnh vực khác.

Đội ngũ giảng viên khoa CNTT giàu kinh nghiệm thực 
tiễn, chuyên môn cao, đều trải qua công việc thực tế tại 
doanh nghiệp.

Các dự án SV TBD đang thực hiện tại IT Space gồm: TBD 
OpenDayApp, phần mềm quản lý tài sản thiết bị, phần 
mềm hỗ trợ xét tuyển sinh, website khoa CNTT. IT Space 
còn là nơi nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp cho SV và 
giảng viên TBD. Đồng thời, SV CNTT thường xuyên làm dự 
án tại ADAI Lab - phòng Lab về khoa học dữ liệu và trí tuệ 
nhân tạo ứng dụng.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNTT; 
kiến thức, kỹ năng phát triển phần mềm, hệ thống thông 
tin, mạng máy tính; đặc biệt là kiến thức về AI, IoT, điện 
toán đám mây, an toàn thông tin. Đồng thời, bạn có cơ hội 
trải nghiệm quy trình làm việc tại các công ty CNTT, cũng 
như kinh nghiệm làm dự án.Sinh viên ngành CNTT làm dự án tại IT Space.
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Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Quá trình làm đồ án, dự án, thực tập, thực tế tại doanh 
nghiệp, thường xuyên tham gia các chương trình hội 
thảo về lĩnh vực công nghệ sẽ rèn cho bạn tư duy phản 
biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn 
đề từ đơn giản đến phức tạp, khả năng nghiên cứu và 
tự học suốt đời, v.v. 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí 
sau đây:

•  Kỹ sư phát triển phần mềm.
•  Nhân viên IT trong các cơ quan, doanh nghiệp.
•  Chuyên viên kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần 
mềm.
•  Chuyên viên nghiên cứu phát triển các giải pháp AI, IoT.
•  Chuyên viên đảm bảo an toàn thông tin.
•  Chuyên viên đào tạo, huấn luyện CNTT.
•  Các vị trí quản lý như Quản lý dự án CNTT, trưởng 
phòng IT.
•  Khởi nghiệp với các dự án CNTT.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Huỳnh Văn Công (Cựu sinh viên ngành 
CNTT - Khóa 6).

Kĩ sư CNTT - TMA Solutions.

      Các môn học trong chương trình được tổ 
chức và sắp xếp khoa học với đích đến là hình 

thành cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, 
khả năng tư duy hệ thống và biết tiếp cận các 
vấn đề trong thời kỳ công nghệ luôn gắn liền 

với thực tiễn cuộc sống. Với những kiến thức đã 
được trang bị, tôi tiếp tục học tập và có được 
công việc đúng chuyên môn tại một công ty 

trong tỉnh Khánh Hòa.     .

“

”

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Kiến thức, kỹ năng 
tổng quát: Tư duy 

phản biện, khả năng 
giải quyết vấn đề, 
khả năng tự học.

Phát triển kỹ năng 
ngoại ngữ, kiến thức 
về tự nhiên xã hội.

Khám phá
ngành nghề

Kiến thức cơ bản và 
chuyên sâu về lập 
trình, máy tính, hệ 
điều hành, mạng, 
cơ sở dữ liệu, quy 
trình dự án phần 

mềm, công nghệ mới, 
trải nghiệm thực tế 

doanh nghiệp.

Phát triển
chuyên môn

Kiến thức, kỹ năng 
các hướng chuyên 

ngành; thực hiện các 
dự án thực; năng lực 

chuyển đổi số: Trí 
tuệ nhân tạo, khoa 

học dữ liệu, điện toán 
đám mây, internet 
vạn vật, an toàn 

thông tin.

Làm chủ
bản thân

Hoàn thiện kỹ năng 
tự học, làm việc độc 
lập, kỹ năng ngoại 
ngữ; thực tập, trải 
nghiệm tại doanh 

nghiệp, tham gia các 
dự án, hoàn thành đồ 

án tốt nghiệp.
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NGÀNH DU LỊCH
Học - Đi - Trưởng thành

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Có năng lực ngoại ngữ lưu loát: Bạn có thể lựa chọn học 
chuyên ngành bằng tiếng Anh với chuyên gia trong và 
ngoài nước; hoặc học thêm ngoại ngữ thứ 2 như tiếng 
Hàn, tiếng Trung. 

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng 
- Khách sạn tham gia giảng dạy và huấn luyện. 

Thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế xuyên suốt, 
chiếm hơn 40% thời lượng chương trình đào tạo (trải dài 
từ năm nhất đến khi tốt nghiệp). 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngành du lịch có 2 chuyên ngành:
•  Nhà hàng - Khách sạn
•  Lữ hành - Sự kiện

Sau khi hoàn thành chương trình học bạn sẽ có năng lực 
tổ chức hoạt động thường nhật, quản lý, tiếp thị, phát 
triển, và điều phối công việc trong khối ngành dịch vụ: 
Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch.

Ngành Du lịch được thiết kế theo mô hình học qua trải 
nghiệm, kết nối chặt chẽ với thực tế thông qua các tình 
huống tái hiện tại phòng mô phỏng Nhà hàng - Khách sạn; 
đi thực địa, thiết kế hành trình tới những địa điểm du lịch 
nổi tiếng và thực tập liên tục mỗi năm tại doanh nghiệp 
thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, giúp bạn tự tin và có ưu 
thế khi tham gia phỏng vấn tuyển dụng. 

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn sẽ học kiến thức thông qua các đề án môn học về 
quản lý, dịch vụ, kinh tế, văn hóa. Bạn sẽ biết cách vận 

dụng các công cụ để phát triển thị trường, hiểu biết về 
xu hướng thị trường cũng như có khả năng lập kế hoạch 
cụ thể trong doanh nghiệp, xác định nhu cầu và thiết kế 
những hoạt động dịch vụ du lịch phù hợp. 

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Bạn sẽ được phát triển các kỹ năng giao tiếp, tư duy độc 
lập, tinh thần phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp; phát 
triển năng lực cá nhân, khả năng quan sát, phân tích, 
tổng hợp. 

Bạn được thực tập trong môi trường đa văn hóa giúp việc 
tiếp cận, hiểu được sự ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, 
xã hội đến thực tiễn ngành công nghiệp dịch vụ và công 
việc đảm nhiệm trong tương lai.

Sinh viên chuyên ngành Du lịch lữ hành - Sự kiện thực hành hướng 
dẫn du khách tại Tháp Bà Ponagar.



Học từ trải nghiệm | 27 Học từ trải nghiệm | 27 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Khi tốt nghiệp, bạn sẽ mở cánh cửa nghề nghiệp rộng lớn 
với nhiều cơ hội việc làm tại nhà hàng, khách sạn, resort, 
công ty lữ hành, công ty tổ chức sự kiện, v.v.

Đặc biệt, cử nhân Du lịch Trường Đại học Thái Bình Dương 
có thể làm việc tại các nước trong khối ASEAN dựa trên 
Thỏa thuận công nhận nghề lẫn nhau - Mutual Recognition 
Arrangements (MRA-TP) có hiệu lực từ 2015.

Cụ thể, sinh viên ra trường có thể làm việc trong:

•  Các bộ phận trong khách sạn/resort: Lễ tân, nhà hàng, 
quầy bar, buồng phòng, dịch vụ bổ sung trong khách sạn.

•  Các công ty lữ hành: Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế và 
điều hành tour, bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng, 
tư vấn và bán tour.

•  Các công ty sự kiện: Nhân viên tổ chức sự kiện, dẫn 
chương trình/hoạt náo viên, logistics, thiết kế sự kiện.

•  Các cơ quan ban ngành về du lịch: Phòng Quản lí khách 
sạn, phòng Lữ hành, phòng Thiết kế sản phẩm, phòng 
Quy hoạch du lịch... ở các Sở Du lịch, Viện nghiên cứu về 
Du lịch.

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Lê Văn Rời, cựu sinh viên ngành Du lịch,  
là Giám đốc Công ty Team Building RCT.

      Trường Đại học Thái Bình Dương có đội ngũ 
giảng viên giàu kinh nghiệm, đào tạo sát với thực 
tế, điều này đã giúp tôi ra trường nhanh chóng 
thích ứng với công việc mà các doanh nghiệp yêu 
cầu. Đồng thời, với sự hỗ trợ kết nối của Cộng đồng 
sinh viên TBD đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó 
khăn thời gian đầu “start-up”.

“

”

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 

minh cảm xúc

Khám phá
ngành nghề

Bạn học các môn cơ 
sở ngành song song 

với các học phần 
nghiệp vụ để chuẩn 
bị cho việc thực tập.

Phát triển
chuyên môn

Tích lũy kiến thức 
chuyên môn, thực tập 
và cọ xát, trải nghiệm 
thực tế, áp dụng kiến 

thức vào thực tiễn 
doanh nghiệp

Làm chủ
bản thân

Thực hiện các đề án 
thực tế, thực tập và 

làm việc như một nhân 
viên tại khách sạn, 

nhà hàng, công ty lữ 
hành, công ty sự kiện



28 | Học từ trải nghiệm28 | Học từ trải nghiệm

Mã ngành
7220201

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Học một ngành, làm nhiều nghề

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Với nền tảng tiếng Anh vững chắc, cùng lựa chọn chuyên 
ngành hoặc ngành phụ phù hợp, bạn có nhiều cơ hội nghề 
nghiệp trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Bạn đăng ký chọn ngành phụ nằm trong Chương trình 
cấp Thẻ Hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch Việt Nam, 
sẽ có ưu thế khi thi để nhận Thẻ Hướng dẫn viên quốc tế 
tiếng Anh.

Ứng dụng ngay kiến thức và kỹ năng đã học vào trong 
các đề án môn học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Học Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành:
•  Biên phiên dịch
•  Thương mại & Du lịch

Chương trình học kết hợp lý thuyết và thực hành, bao 
gồm hai kỳ thực tập bắt buộc tại cơ quan, doanh nghiệp 
phù hợp với chuyên ngành..

Chương trình học giúp người học tự tin trong giao tiếp, làm 
việc hiệu quả trong môi trường văn hóa đa dạng thông 
qua các hoạt động trải nghiệm thực tế từ năm nhất như 
M Reader, ASL, hùng biện tiếng Anh, tọa đàm với học giả, 
gặp gỡ doanh nhân và các đề án môn học…

ASL và M-Reader là những chương trình đồng hành cùng 
sinh viên duy nhất ở khu vực miền Trung Tây Nguyên:

Chương trình ASL - Assistant Self-Learning: Bên cạnh giờ 
học tiếng Anh trên lớp, bạn còn được hỗ trợ ngoài giờ 
học do giảng viên và trợ giảng thực hiện. Điểm mạnh của 
chương trình là tính cá nhân hoá - tức là mỗi bạn được kèm 
và hướng dẫn riêng biệt. Kết quả là bạn sẽ hiểu bài sâu 
sau giờ học được chỉnh phát âm, sửa lỗi văn phạm, tập nói 
sống động trực tiếp với giảng viên, một đối một. Nếu bạn 
còn mắc cỡ nói tiếng Anh trên lớp thì ASL là nơi để các bạn 
khắc phục. Học cách này ai mà không giỏi tiếng Anh đúng 
không các bạn!?

Chương trình M-Reader: Đọc sách bằng tiếng Anh chưa 
bao giờ dễ và hấp dẫn hơn. Bạn đọc truyện siêu nổi tiếng 
thế giới bằng tiếng Anh! Tưởng chừng không thể nhưng 
với M-Reader, đều có thể. Đọc và được “đố vui” qua máy 
tính; tích luỹ số từ đọc được trong mỗi học kỳ, để được 
cộng điểm vào môn tiếng Anh. Bạn sẽ cảm nhận tiếng 
Anh của mình tiến bộ mỗi ngày.

Sinh hoạt ngoại khóa của giảng viên và sinh viên ngành 
Ngôn ngữ Anh.
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NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn sẽ đạt được năng lực tiếng Anh lưu loát để trở thành 
biên/phiên dịch viên, hoặc chuyên viên truyền thông sự 
kiện trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Với lộ trình học tự chọn, linh hoạt và các môn học phong 
phú, bạn có thể tích hợp các môn học để dễ dàng thi đạt thẻ 
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế (tiếng Anh) trong quá trình 
học, chứng chỉ lập trình, chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Mô hình học tập hiện đại, tương tác thường xuyên giữa 
giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp giúp cho bạn dễ 
dàng hòa nhập trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia, 
tự tin giao tiếp, có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, 
khả năng làm được nhiều nhiệm vụ khác nhau.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, bạn có năng lực 
để làm các công việc sau đây:

•  Chuyên viên biên/phiên dịch tại các phòng ban như 
phòng Nhân sự, phòng Kinh doanh, phòng Chăm sóc khách 
hàng tại các công ty Việt Nam và nước ngoài ở bất kỳ lĩnh 
vực ngành nghề nào.

•  Giảng dạy Anh ngữ.
•  Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký.
•  Hướng dẫn viên du lịch v.v.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA SINH VIÊN

Khai phóng
tiềm năng

Phát triển năng lực 
toàn diện và thông 
minh cảm xúc, đánh 

giá được năng lực và kỹ 
năng nổi bật của bản 
thân, hiểu biết cơ bản 
kiến thức ngành học.

Khám phá
ngành nghề

Hiểu rõ đam mê, 
điểm mạnh và lợi 
thế của bản thân 
trong định hướng 

nghề nghiệp với sự 
hỗ trợ của những 
giảng viên nhiều 

kinh nghiệm.

Phát triển
chuyên môn

Tích lũy kiến thức 
chuyên môn, thực tập 
và trải nghiệm thực 

tế, áp dụng kiến thức 
vào thực tiễn, đào 

sâu kiến thức chuyên 
ngành và xác định con 

đường nghề nghiệp.

Làm chủ
bản thân

Tham gia những đề án 
và dự án thật, sẵn sàng 

dấn thân, chủ động 
chiếm lĩnh tri thức, nuôi 

dưỡng sự sáng tạo, 
thích ứng nghề nghiệp 
và tạo đam mê học tập 

suốt đời

ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

Đặng Ái Mỹ, cựu SV khóa 6, giáo viên 
tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Bắc 
Mỹ (Nha Trang).

      Trường Đại học Thái Bình Dương đã cung cấp 
cho tôi kiến thức nền tảng và trang bị nhiều kỹ 
năng quan trọng như: Giao tiếp, thuyết trình, làm 
việc nhóm, thích nghi với môi trường, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giảng dạy. Các hoạt động 
trải nghiệm, tham gia CLB tiếng Anh, sinh hoạt 
Đoàn - Hội đã giúp tôi tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn hơn 
và đi làm thêm từ thời sinh viên. Tốt nghiệp là tôi có 
việc làm ngay. Các bạn lớp tôi đều có việc làm ngay 
khi tốt nghiệp và rất năng động.

“

”
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Mã ngành
7310608

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC
Học tập với giảng viên bản xứ

ĐIỂM MẠNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Thái Bình Dương là trường đại học đầu tiên và duy nhất 
tại vùng Duyên hải miền Trung đào tạo ngành Đông 
Phương học, gồm 02 chuyên ngành chính: Hàn Quốc và 
Trung Quốc.

Chuyên ngành Hàn Quốc, bạn học các môn chuyên ngành với 
100% giảng viên bản xứ; cơ hội nhận học bổng, thực tập và 
làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc với mức thu nhập cao.

Chuyên ngành Trung Quốc, bạn học với đội ngũ sư phạm 
chuyên sâu về Hán ngữ; cơ hội thực tập và việc làm lương 
cao tại các công ty du lịch, công ty liên doanh Trung 
Quốc, Đài Loan, Mã Lai tại Việt Nam; cơ hội du học tại 
Trung Quốc, Đài Loan.

CHUYÊN NGÀNH HÀN QUỐC HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Bạn sẽ học ngôn ngữ với người bản xứ ngay từ năm nhất, 
tiếp thu nền tảng văn hóa song phương Việt Nam - Hàn 
Quốc, xã hội học, lịch sử văn minh thế giới, v.v. giúp bạn 
hiểu thấu đáo cách thức giao tiếp, làm việc hiệu quả với 
con người và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bạn sẽ giao lưu với sinh viên bản xứ thông qua chương 
trình ẩm thực - văn hóa - nghệ thuật giữa các Trường Đại 
học ở Hàn Quốc và Trường Đại học Thái Bình Dương. Cơ 
hội được nhận học bổng mỗi học kỳ từ các công ty lớn của 
Hàn Quốc như Huyndai Vinashin, Ngân hàng Shinhan, và 
Hyang Sang Scholarship (Tổ chức cộng đồng người Hàn 
tại Việt Nam).

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC
Kỹ năng chuyên môn:
Bạn được rèn luyện 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết qua 
các lớp học về phiên dịch, dịch thuật. Bạn tự tin giao tiếp 
tiếng Hàn tương đương trình độ Topik cấp 3 trở lên. Bạn 
hiểu và mạnh dạn thuyết trình về văn hóa Hàn truyền 

thống và hiện đại, đang có sức hút rất lớn với giới trẻ như 
ẩm thực, K-pop, phim ảnh, thời trang, v.v.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Thông qua các chương trình ngoại khóa, đề án môn học, 
thực tập tại doanh nghiệp, bạn sẽ tích lũy được nhiều kỹ 
năng quan trọng như phát triển bản thân, khả năng sáng 
tạo, năng lực nắm bắt và giải quyết vấn đề, năng lực tư 
duy độc lập.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
Sau khi tốt nghiệp ngành Đông Phương học, chuyên 
ngành Hàn Quốc bạn sẽ có cơ hội làm việc rộng mở trong 
các cơ quan ban ngành văn hóa, các cơ sở ngoại vụ, bộ 
ngoại giao, đại sứ quán, khu du lịch, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc trong nước và quốc tế như Hyosung, POSCO, 
Huyndai Vinashin, Samsung … với các vị trí:
•  Thông dịch viên tiếng Hàn.
•  Chuyên viên ngoại giao, văn hóa tiếng Hàn.
•  Giảng dạy tiếng Hàn.
•  Nghiên cứu viên văn hóa Phương Đông.
•  Trợ lý văn phòng.
•  Hướng dẫn viên.

Thầy Park Jong Ryul - đại diện TBD nhận gói Học bổng 45 triệu 
đồng từ TGĐ Ngân hàng Shinhan Việt Nam - ông Shin Dong Min.
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ĐỐI TÁC SƯ PHẠM VÀ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

CHUYÊN NGÀNH TRUNG QUỐC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Với chuyên ngành Trung Quốc, bạn sẽ học chuyên sâu về 
ngôn ngữ - văn hóa Trung Quốc như lịch sử, xã hội, phong 
tục tín ngưỡng, kinh tế chính trị, du lịch, ngoại giao.

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm với những 
phương pháp sư phạm mang tính thực tiễn cao cung cấp 
cho SV những kiến thức và kỹ năng, những trải nghiệm 
thực tế tại doanh nghiệp.

Bạn được đào tạo đầy đủ các năng lực chuyên môn, thích 
ứng đa ngành nghề và khả năng hòa nhập trong môi 
trường làm việc cạnh tranh cao. 

Chọn ngành phụ Du lịch, bạn sẽ có lợi thế nhận Thẻ hướng 
dẫn viên quốc tế tiếng Trung. 

Bạn được trang bị những kỹ năng trải nghiệm vừa học 
vừa làm ngay từ năm nhất với nhiều hoạt động trong 
lớp và ngoại khóa phù hợp với thị trường lao động trong 
tương lai.

NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn
Bạn sẽ nắm vững kiến thức văn hóa Đông Phương Trung 
Quốc và đạt chuẩn ngôn ngữ tiếng Trung quốc tế tương 
đương HSK4 trở lên.
Bạn hiểu và áp dụng hiệu quả các kiến thức khoa học xã 
hội và nhân văn phục vụ cho công việc trong lĩnh vực 
biên/phiên dịch Việt - Trung; thương mại và du lịch; giảng 
dạy tiếng Trung và khả năng làm việc liên ngành.

Kỹ năng hội nhập (Kỹ năng mềm)
Thông qua các môn học đề án, trải nghiệm thực tế, tương 
tác trực tiếp với giáo viên, du khách, bạn sẽ có thêm kỹ 
năng làm việc nhóm, thu thập - phân tích thông tin, thuyết 
trình giải quyết tình huống, xử lý công việc hiệu quả.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
Tốt nghiệp chuyên ngành Trung Quốc, bạn có cơ hội nghề 
nghiệp rộng mở: 
•  Biên/phiên dịch viên tại các doanh nghiệp du lịch, công 
ty liên doanh nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan, Mã 
Lai tại Việt Nam. Biên/phiên dịch viên Việt - Trung cho các 
doanh nghiệp tại Nha Trang.  
•  Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, chuyên viên tư vấn tại 
công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn.
•  Dịch thuật cho Nhà xuất bản, trung tâm phát hành 
sách báo.
•  Chuyên viên tại cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, 
cơ sở giáo dục và đào tạo.
•  Giảng dạy tại trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 
trung tâm ngoại ngữ.
•  Du học nâng cao chuyên môn hoặc học vị chuyên ngành.
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Năm 2021, Trường Đại học Thái Bình Dương công bố 
chính sách Học bổng tuyển sinh hấp dẫn, phù hợp với 
nhiều hoàn cảnh khác nhau của thí sinh, và có giá trị lên 
đến 100% học phí toàn khóa học:

- Tổng giá trị học bổng: trên 13 tỷ đồng
- Số suất học bổng: 300 suất
- Các loại học bổng:

Điều kiện xét Học bổng tuyển sinh:
- Có hạnh kiểm xếp loại tốt.
- Đạt được một trong những điều kiện như sau:
1. Điểm trung bình cộng các môn theo cách xác định điểm
xét tuyển của phương thức tuyển sinh (7.0 đối với học 
bổng Phát triển tài năng và 6.0 với học bổng Vượt khó).
2. Có thành quả học tập:

•  Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC), 
tiếng Hàn (Topik) và tiếng Trung (HSK).

•  Đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh trở lên.
•  Gia đình thuộc hộ nghèo/ cận nghèo (có xác nhận của 

địa phương), áp dụng cho học bổng Vượt khó.

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC
- Đối tượng áp dụng: Sinh viên đang theo học tại trường.
- Hình thức xét học bổng: Dựa trên kết quả học tập và rèn
luyện hằng năm của sinh viên.

Nộp hồ sơ dự tuyển học bổng (Xem trang 35)

Thời gian dự tuyển học bổng dự kiến

Đợt 1: Đến hết ngày 15/7/2021 (ngày công bố 
kết quả dự kiến 20/7/2021) 

Đợt 2: Từ ngày 16/7/2021 đến 19/8/2021 (ngày 
công bố kết quả dự kiến 24/8/2021) 

Đợt 3: (nếu còn suất học bổng): Từ ngày 
20/8/2021 đến 30/9/2021 (ngày công bố kết quả 
dự kiến 04/9/2021)

HỌC BỔNG 2021

Nguyễn Thị Quỳnh - chuyên ngành Hàn Quốc đạt học bổng 
Huyang Shang Scholarship dành cho sinh viên có thành tích 
học tập xuất sắc và vượt khó.

1. Học bổng Phát triển tài năng: Hỗ trợ những bạn có tiềm 
năng và ý chí muốn phát triển tài năng của mình.

2. Học bổng Vượt khó: Hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh khó 
khăn và chứng tỏ được năng lực vượt khó của mình.

3. Học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp:
•  Vì công lý: Áp dụng cho thí sinh xét tuyển ngành Luật.
•  Theo thỏa thuận doanh nghiệp: Shinhan, Huyndai, v.v.
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Trường có 03 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo 
kết quả của 05 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và 
HK 1 lớp 12); hoặc học bạ của cả 03 năm lớp 10, lớp 11 
và lớp 12; hoặc học bạ cả năm lớp 12. 
Phương thức 2. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 
2021 theo tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển. 
Phương thức 3. Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực: 
Tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, có chứng chỉ 
tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.5, TOEFL iBT 60, TOEIC 600 
trở lên), hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi 
(Học sinh giỏi cấp tỉnh, Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Olympic 
truyền thống 30-4). 

Cách xác định điểm xét tuyển theo phương thức xét 
tuyển học bạ, bảng điểm: 
- Phương thức 1. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo 
các cách sau:
+ Điểm trung bình cộng của tất cả các môn trong 5 HK (cả 
năm lớp 10, lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12). 
+ Điểm trung bình cộng của tất cả các môn trong 3 năm 
(lớp 10, lớp 11 và lớp 12).
+ Điểm trung bình cộng của 03 môn tổ hợp xét tuyển cả 
năm lớp 12.
Chỉ số này phản ánh năng lực của thí sinh và phù hợp với 
tính đặc thù của ngành đăng ký xét tuyển. 
- Phương thức 2. Xét điểm tổ hợp các môn điều kiện 
theo ngành trong số các môn thi tốt nghiệp THPT của thí 
sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngưỡng đảm bảo chất lượng 
của Trường. 
- Phương thức 3. Xét điểm tính theo 1 trong 3 điều kiện 
của phương thức 1 đạt từ 6.0 trở lên và đạt 1 trong các 
điều kiện quy định.

Điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm trung bình cộng + Điểm ưu 
tiên 
Ngưỡng tối thiểu để một thí sinh được xét tuyển và trúng 
tuyển là: 
Điểm trung bình cộng (học bạ) >= 6.0 
* Ngành tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2. 
Trong trường hợp nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau và 
cùng đợt tuyển sinh thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình 
tốt nghiệp THPT cao hơn. 

Phương thức 1: Dự kiến
Đợt 1: 01/03 - 16/04
Đợt 2: 17/04 - 18/06
Đợt 3: 19/06 - 19/07
Đợt 4: 20/07 -  01/08
Đợt 5: 02/08 - 30/09
Đợt 6: 01/10 - 30/10
Phương thức 2: Theo lịch chung của Bộ Giáo dục 
& Đào tạo 
Phương thức 3: Dự kiến từ ngày 29/03 đến 
ngày 20/07

Hình thức đăng ký xét tuyển (Xem trang 35)

PHƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN 2021
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TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 
(dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 
(dự kiến)

1 7340301
Kế toán

(Các chuyên ngành: Kiểm toán; Kế toán 
doanh nghiệp)

100

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Sử, Giáo dục công dân (A08)
Toán, Địa, Giáo dục công dân (A09)

2 7340201
Tài chính - Ngân hàng 

(Các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại; 
Tài chính doanh nghiệp)

100

3 7340101
Quản trị kinh doanh 

(Các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; 
Marketing và truyền thông)

150

4 7480201

Công nghệ thông tin 
(Các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; 
Trí tuệ nhân tạo ứng dụng; Hệ thống thông 
tin quản lý; Mạng máy tính và an toàn thông 

tin.)

100

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Văn, Ngoại Ngữ 

(D01/D03/D06)
Toán, Lý, Ngoại Ngữ 

(A01/D28/D29)
Toán, Hóa, Ngoại Ngữ 

(D07/D23/D24)

5 7220201
Ngôn ngữ Anh 

(Các chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại 
và Du lịch; Tiếng Anh biên phiên dịch).

*Môn tiếng Anh nhân hệ số 2

100

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D66)
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (D84)

6 7810101
Du lịch 

(Các chuyên ngành: Khách sạn - Nhà hàng; Lữ 
hành - Sự kiện)

250

Văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Giáo dục công dân (C20)

7 7380101
Luật 

(Các chuyên ngành: Luật dân sự; Luật kinh 
tế)

150 Văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19)
Văn, Địa, Giáo dục công dân (C20)

8 7310608
Đông Phương học 

(Chuyên ngành Hàn Quốc và chuyên ngành 
Trung Quốc)

100
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HỌC PHÍ
Học phí được tính theo tín chỉ. Sinh viên hoàn thành 
một chương trình đào tạo trong 3.5 năm hay 11 học 
kỳ với 130 tín chỉ (mỗi năm có 3 học kỳ, năm cuối 2 
học kỳ). Học phí thực tế từng học kỳ sẽ khác nhau, tùy 
thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.  

Học phí năm 2021 sẽ được cập nhật và thông báo trên 
website trường, mời bạn theo dõi thông tin tại website: 
www.tbd.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-phi

Nhà trường cam kết duy trì mức học phí cố định toàn khóa học.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Nhà trường luôn có các chính sách hỗ trợ tài chính cho 
sinh viên trong những điều kiện thích hợp. 
Để biết các chính sách hỗ trợ tài chính mới nhất, hãy gọi 
cho chúng tôi số 0258 372 7147 hoặc truy cập trang 
web: www.tbd.edu.vn

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2021 VÀ NỘP HỒ SƠ

Các hình thức đăng ký xét tuyển (*): 

1. Đăng ký trực tuyến tại: 
www.tbd.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen

Hoặc tải Phiếu đăng ký xét tuyển 2021, điền và nộp 
kèm bản photo học bạ THPT qua đường bưu điện.

2. Đăng ký trực tiếp tại: Phòng Tuyển sinh & Truyền 
thông, Trường Đại học Thái Bình Dương, số 79 Mai 
Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa hoặc 
Văn phòng tuyển sinh tại số 8 Pasteur, Nha Trang, 
Khánh Hòa.

(*) Vui lòng quét mã QR ở trang bìa sau hoặc truy cập 
trang web www.tbd.edu.vn/tuyen-sinh để cập nhật 
thông tin mới nhất. Thông tin chính thức sẽ có ngay khi 
Trường Đại học Thái Bình Dương  công bố Đề án tuyển 
sinh năm 2021.

HỌC PHÍ
VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG 2021 

1. Thí sinh nộp trực tuyến tại:  
www.tbd.edu.vn/tuyen-sinh/hoc-bong

2. Thí sinh nộp trực tiếp qua đường bưu điện:

Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh & Truyền thông, 
Trường Đại học Thái Bình Dương, số 79 Mai 
Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: (0258) 372 7147 
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www.tbd.edu.vn
fb.com/TruongDaihocThaiBinhDuong
79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa
(0258) 372 7147
tuyensinh@tbd.edu.vn


