New program in 2021

Bachelor of Applied Science
(Psychology)

Program code: BP154
Duration: Three years full time
Intakes: February, October
Location: RMIT Saigon South

Study the science of the mind and human behaviour in this new
program at RMIT in Vietnam.

—
Career prospects

If you have a passion for understanding the science of the mind and human
behaviour, this program provides you with the theoretical and practical
foundations to pursue a career in the field of psychology.

Graduates can also find work in a wide range of areas,
such as:








In this program, you will examine broad areas of human behaviour and study
more deeply fundamental areas such as personality, psychopathology, social
psychology, biological psychology, cognitive psychology, developmental
psychology and research methods.
The degree provides a basis for pursuing further study to gain full
qualifications if you want to become a practising psychologist.
Psychologists study the processes around how people think and feel,
working closely with patients to understand their mental state and how this
may be impacting upon their behaviour. They conduct research and provide
treatments, including counselling, to help reduce distress, behavioural
problems and psychological problems for people of all ages.

Education counsellor
NGO social worker
Educator
Researcher
Human resources specialist (recruitment & training)
Market research specialist
Marketing specialist (customer behaviour, advertising)

Graduates who wish to become a psychologist in
Australia will need to continue with the Bachelor of
Applied Science (Psychology) (Honours) and the
Master of Clinical Psychology (2 years full-time), or
equivalent degrees recognised by the Australian
Psychological Society.

—
What you will study
YEAR ONE

YEAR TWO

SEMESTER 1
Foundations of
Psychology

Environmental
Psychology

Statistical
Computing

Developmental
Psychology

Statistics

Psychology of
Social Life

Cognitive
Psychology

SEMESTER 2
Principles of
Psychology

SEMESTER 7
Biological
Psychology

Forensic
Psychology OR
Psychology of
Gender

Philosophy and
Methodology of
Psychology

Social
Psychology

Motivation and
Organisational
Psychology

Psychopathology Psychological
and Models of
Assessment
Intervention
and Individual
Differences

SEMESTER 5

SEMESTER 3
Psychology of
Everyday
Thinking

YEAR THREE

SEMESTER 4

Research
Methods in
Psychology

Professional
Practices in
Psychology

SEMESTER 8

SEMESTER 6
Applied
Psychology
Topics

Forensic
Psychology OR
Psychology of
Gender

Research Project
OR Psychology
Field Placement

General
elective

Understanding
Personality

General
elective

WIL: Work Integrated Learning

—
Entry requirements
Academic requirements

English requirements

 Vietnamese high school graduation diploma with a minimum GPA of
7.0/10.0 for Grade 12; for other international qualifications please
view entry requirements by country at bit.ly/RMITcountryequivalency;

Successfully complete RMIT Vietnam English Advanced or complete one of the following
English proficiency tests:

 A minimum score of 6.0/10.0 for Grade 12 in mathematics, or
geography or a science subject.
If you have completed or partially completed a similar program at
another institution, you may be accepted with some academic credit,
or exemptions, being granted toward this program.

(WIL)

SEMESTER 9

 IELTS (Academic) 6.5+ (no band below 6.0)
 TOEFL iBT 79+ (with minimum score of 13 in Reading, 12 in Listening, 18 in Speaking
and 21 in Writing)
For other international English entry requirements, please view English equivalency
requirements at bit.ly/RMITEnglishrequirements.
Note: English test results are recognised for two years from the test date.

This publication is intended as a general guide, RMIT University Vietnam reserves the right
to alter any program or admission requirements, and availability of courses.
Printed: April 2021
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Ngành học mới 2021

Cử nhân Khoa học Ứng dụng
(Tâm lý học)

Mã chương trình: BP154
Thời gian: 3 năm
Kỳ nhập học: Tháng 02, tháng 10
Cơ sở: RMIT Nam Sài Gòn

Nghiên cứu về khoa học não bộ và hành vi con người với ngành học
mới nhất tại RMIT Việt Nam.

—
Triển vọng nghề nghiệp

Nếu bạn có đam mê tìm hiểu nguyên lý khoa học của não bộ và hành vi,
chương trình này sẽ cung cấp cho bạn những nền tảng lý thuyết lẫn ứng
dụng để theo đuổi các công việc trong lĩnh vực tâm lý học.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội ở
nhiều lĩnh vực khác nhau, như:

Bạn cũng sẽ có những nền tảng thiết yếu để học tiếp lên các chương trình
sau đại học nếu muốn trở thành một chuyên gia tâm lý học được chứng nhận.

 Chuyên viên tham vấn học đường
 Chuyên viên tư vấn trong tổ chức phi chính phủ
 Quan hệ nhân sự (tuyển dụng và đào tạo, xây dựng
văn hoá công ty)
 Chuyên gia nghiên cứu thị trường
 Chuyên viên marketing (quảng cáo, hành vi khách hàng)
 Nghiên cứu viên chuyên ngành tâm lý học

Các chuyên gia tâm lý học có khả năng vén màn sự thật về những suy nghĩ,
hành vi và cảm xúc của con người. Họ theo sát để thấu hiểu thân chủ, cung
cấp cho thân chủ những thông tin về tình trạng tinh thần và những yêu tố tác
động đến hành vi của thân chủ. Họ cũng tiến hành nghiên cứu và đưa ra các
liệu pháp, bao gồm cả các buổi tư vấn, để giảm thiểu căng thẳng, các vấn đề
tâm lý lẫn hành vi cho người có nhu cầu ở mọi lứa tuổi.

Sinh viên tốt nghiệp muốn trở thành một chuyên gia
tâm lý học sẽ cần phải tiếp tục lấy bằng Cử nhân
Khoa học Ứng dụng (Tâm lý học) (Danh dự) và Thạc
sĩ Tâm lý Lâm sàng (2 năm toàn thời gian), hoặc các
bằng cấp tương đương được Hiệp hội Tâm lý học Úc
công nhận.

Đến với chương trình, bạn sẽ được tiếp xúc với những mảng kiến thức rộng
lớn về hành vi con người lẫn những khái niệm chuyên sâu hơn như nhân
cách, tâm bệnh học, tâm lý sinh học, tâm lý học xã hội, tâm lý học nhận thức,
tâm lý học phát triển và các phương pháp nghiên cứu.

—
Các môn bạn sẽ học
NĂM 1

NĂM 2

HỌC KỲ 1
Nền tảng
tâm lý học

Tâm lý học
môi trường

Lập trình
thống kê

Tâm lý học
phát triển

Tâm lý học
đời sống xã hội

Tâm lý học
nhận thức

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 7
Tâm lý sinh học

Tâm lý pháp y,
HOẶC
Tâm lý học
giới tính

Triết lý và
phương pháp
luận tâm lý học

Tâm lý học
xã hội

Động cơ và
Tâm lý tổ chức

Tâm bệnh học
và các dạng
thức can thiệp

HỌC KỲ 5

Nguyên lý cơ bản Thống kê
tâm lý học

HỌC KỲ 3
Tâm lý học
tư duy
thường ngày

NĂM 3

HỌC KỲ 4

Các đề tài tâm lý
học ứng dụng

Tâm lý pháp y,
HOẶC
Tâm lý học
giới tính

Nghiệp vụ
tâm lý học

Đánh giá tâm lý
và sự khác biệt
cá nhân

Dự án nghiên cứu
HOẶC Thực tập
chuyên ngành
tâm lý học (WIL)

HỌC KỲ 8

HỌC KỲ 6

HỌC KỲ 9

Phương pháp
Môn tự chọn
nghiên cứu trong chung
tâm lý học

Hiểu về
nhân cách

Môn tự chọn
chung

WIL: Work Integrated Learning - học tập kết hợp thực tiễn

—
Điều kiện tuyển sinh
Yêu cầu học thuật

Yêu cầu tiếng Anh

 Tốt nghiệp trung học phổ thông Việt Nam với điểm trung bình lớp
12 từ 7.0/10.0 (trong trường hợp bạn theo học theo hệ thống
giáo dục quốc tế khác, vui lòng xem tại bit.ly/RMITcountryequivalency)

Hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) của Chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT
Việt Nam; hoặc

 Điểm trung bình lớp 12 môn toán, hoặc địa lý, hoặc một môn khoa học
tự nhiên từ 6.0/10.0.
Nếu sinh viên đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành một phần chương trình
cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục khác, có thể được xét miễn
giảm tín chỉ.

 IELTS (Học thuật) 6.5+ (không kỹ năng nào dưới 6.0); hoặc
 TOEFL iBT 79+ (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 13, Nghe 12, Nói 18, Viết 21); hoặc
Trong trường hợp bạn theo học hệ thống tiếng Anh khác, vui lòng xem bảng yêu cầu
điều kiện tiếng Anh tương đương tại bit.ly/RMITEnglishrequirements.
Ghi chú: Các chứng chỉ tiếng Anh được công nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày thi.

Những thông tin trong ấn phẩm này dành cho mục đích tham khảo. Đại học RMIT Việt Nam
có quyền thay đổi chương trình học tập, môn học cũng như điều kiện tuyển sinh.
In tháng 04/2021

rmit.edu.vn

ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM
702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM
(+84) 28 3776 1369
enquiries@rmit.edu.vn

