
Chương trình học bao gồm 2 học kì (1 năm). Mỗi học kì, bạn sẽ cần hoàn thành 4 môn học. 
Từ năm 2022, sẽ có hai hướng chuyên môn khi theo học chương trình tại Việt Nam: 

  Kinh doanh    
  Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc   
Các hướng chuyên môn khác sẽ được cập nhật trong tương lai.  

Hướng Kinh doanh Hướng Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến trúc

Học kì 1

  Phương pháp kể chuyện    
  Kế toán căn bản

  Luật pháp và xã hội  
  Xác suất thống kê  

Học kì 2

  Văn bản so sánh và 
     đối chiếu   
  Các nguyên lý của 
     kinh tế học

Chọn hai môn trong số các môn sau*: 

  Phân tích dữ liệu    
  Marketing và truyền thông
  Thương mại và quan hệ quốc tế 
  Nhập môn phát triển phần mềm 

Học kì 2

  Văn bản so sánh và  
     đối chiếu    
  Khám phá studio 

Chọn hai môn trong số các môn sau*:

  Truyền thông đa phương tiện    
  Phương tiện truyền thông:    
     quyền lực và khả năng 
     thuyết phục 
  Kể chuyện sáng tạo
  Marketing và truyền thông 

Học kì 1

  Phương pháp kể chuyện   
  Nền tảng truyền thông 
     thị giác 

  Chất liệu và thiết kế   
  Thực hành vẽ và studio  

Foundation Studies (Dự bị Đại học)
Mã chương trình: FS022
Cơ sở: Nam Sài Gòn, Hà Nội

Kỳ nhập học: Tháng 2, Tháng 8
Thời gian: 1 năm

Lộ trình chuyển tiếp thẳng vào các chương trình cử 
nhân tại RMIT sau khi đạt các điều kiện chuyển tiếp  

Xây dựng kiến thức chuyên ngành nền tảng và 
rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh  

Hòa mình vào môi trường quốc tế sôi động và đa dạng 
trải nghiệm  

Trải nghiệm các phương pháp giảng dạy và đánh giá 
năng lực khác nhau để tự tin bước vào chương trình 
cử nhân 

Tiếp xúc với các cơ sở vật chất chuyên dụng, làm 
quen với các phòng học, các quy trình và hệ thống 
tại RMIT 

Chương trình Dự bị Đại học được giảng dạy bởi Khoa Tiếng Anh & 
Chuyển tiếp Đại học thuộc Đại học RMIT, Việt Nam. 

Mang chuẩn tương đương với lớp 12 của Úc, Dự bị Đại học là 
lộ trình chuyển tiếp vào chương trình cử nhân tại RMIT, giúp bạn 
tự tin bước vào giảng đường đại học. Bạn sẽ được tiếp cận với 
những kiến thức đúng với sở thích và phù hợp với định hướng 
ngành tương lai của mình, song song với việc phát triển những 
kỹ năng cần thiết để học tập hiệu quả trong môi trường đại học. 

Tại sao chọn chương trình Dự bị Đại học (Foundation) tại RMIT?

Cấu trúc chương trình

Tại các cơ sở của RMIT Việt Nam, bạn sẽ được hoà mình vào 
môi trường quốc tế năng động với nhiều hoạt động và sự kiện 
khác nhau. Để giúp bạn có một khởi đầu tốt nhất, các dịch vụ 
của nhà trường như tư vấn hướng nghiệp, tư vấn học thuật, và 
tư vấn sức khoẻ - tinh thần học đường luôn sẵn sàng hỗ trợ. 

Tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh viên: tư vấn nghề 
nghiệp, học tập và sức khoẻ

* Mỗi học kỳ sẽ có những môn tự chọn khác nhau. 



Lớp 11 THPT Dự bị Đại học RMIT 
(Foundation)

Chương trình cử nhân 
tại RMIT Việt Nam

Chương trình cử nhân 
tại RMIT Melbourne (Úc)

Sau khi hoàn thành chương trình Dự bị Đại học với các điều kiện tiên quyết và số điểm tối thiểu cần thiết, bạn sẽ có thể học lên chương 
trình đại học đã chọn tại RMIT ở Việt Nam hoặc Úc. 

Yêu cầu học thuật   

  Hoàn thành lớp 11 chương trình trung học phổ thông   
     quốc  gia với điểm trung bình từ 6.0/10.0; hoặc  

  Tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông quốc gia với   
     điểm trung bình lớp 12 từ 5.0/10.0  

Yêu cầu tiếng Anh 
Hoàn thành lớp Upper Intermediate (Trên Trung cấp) của 
Chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam, hoặc 
hoàn thành một trong các loại chứng chỉ tiếng Anh dưới đây:

  IELTS (Học thuật) 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0) 

  TOEFL iBT 50 (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 5, Nghe 5,   
     Nói 14, Viết 15) 

  Pearson Test of English (Học thuật) 42 (không kỹ năng giao   
     tiếp nào dưới 36) 

  B2 First (còn được gọi là Cambridge English: First (FCE)) hoặc  
     C1 Advanced (còn được gọi là Cambridge English: Advanced  
     (CAE)) 162 (không kỹ năng nào dưới 154) 

ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM
Cơ sở Nam Sài Gòn

702 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, 

TP HCM 

(+84) 28 3776 1369

enquiries@rmit.edu.vn

Cơ sở Hà Nội
Toà nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, 

Quận Ba Đình, Hà Nội  

(+84) 24 3726 1460

hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

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. 
Để cập nhật thông tin mới nhất, vui lòng truy cập rmit.edu.vn. 

In tháng 05/2022 

Ghi chú: 

Kết quả học tập và kết quả thi tiếng Anh được công nhận trong vòng 2 năm kể từ 
ngày hoàn thành cho đến ngày nhập học tại RMIT, trừ khi có yêu cầu khác. 

Nếu bạn đạt được nhiều kết quả tiếng Anh thông qua nhiều hình thức khác nhau, kết 
quả mới nhất sẽ được dùng để xét tuyển. 

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tư vấn Tuyển sinh.

Chuyển tiếp vào các chương trình của 
RMIT ở Melbourne, Úc 
bit.ly/FoundationstudiesatRMITMel 

Các bằng cấp quốc tế khác được 
công nhận 
bit.ly/Rmitcountryequivalency 

Các kết quả tiếng Anh khác được 
công nhận 
bit.ly/Rmitrecognisedqualifications 

Lộ trình chuyển tiếp đại học

Điều kiện tuyển sinh

Chuyển tiếp vào các chương trình của 
RMIT ở Việt Nam 
bit.ly/ChuongtrinhDubidaihocRMITVN 

Yêu cầu về tuổi  

Độ tuổi tối thiểu để nhập học là 16 tuổi.  


