
 Vì sao chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT đáng trải nghiệm? 

Tự thiết kế chương trình học của riêng bạn với Cử nhân Kinh doanh tại RMIT.  

Bạn đã sẵn sàng bước vào một chương trình học độc đáo, được tự do lựa chọn những gì mình yêu thích nhất để phát triển bản thân?   

Hãy trang bị cho mình từ một đến hai chuyên môn trọng tâm hay mạnh dạn mở rộng kiến thức đến nhiều lĩnh vực với các Chuyên ngành chính 
(Major) và Chuyên ngành phụ (Minor)! Sau khi tốt nghiệp, năng lực và chuyên môn của bạn sẽ là yếu tố vàng trong mắt các nhà tuyển dụng.   

Với sự cố vấn từ các doanh nghiệp đối tác, chương trình được thiết kế để giải quyết những vấn đề thực tiễn, xây dựng cho sinh viên bộ 
kiến thức lẫn kỹ năng liên ngành để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp ngày nay. Sinh viên tốt nghiệp không chỉ có tư duy toàn 
cầu mà còn lĩnh hội năng lực thích nghi với môi trường số và tư duy phân tích phản biện.   

Với chương trình Cử nhân Kinh doanh, bạn sẽ tự tay tạo nên tương lai của chính mình!  

Học tập kết hợp thực tiễn 
  

Xây dựng kinh nghiệm thực tiễn qua 
các dự án giải quyết những vấn đề mà 
doanh nghiệp đang mắc phải.

Chương trình học thiết kế cho 
riêng bạn

Chọn từ danh sách chuyên ngành chính và 
chuyên ngành phụ để đi chuyên sâu hoặc 
mở rộng kiến thức liên ngành.

Phát triển theo nhu cầu  
doanh nghiệp 

Trang bị các kỹ năng và kiến thức để 
phát triển tư duy đổi mới sáng tạo liên 
ngành và dẫn dắt các doanh nghiệp 
trong tương lai. 
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Cử nhân Kinh doanh cho phép bạn chọn Chuyên ngành chính, 
Chuyên ngành phụ và các môn tự chọn (tổng cộng 288 tín chỉ, 
tối đa 24 môn) để hoàn thành chương trình. Bạn có thể đi chuyên 
sâu ở một lĩnh vực nhất định, hoặc phát triển tổng quát với kiến 
thức liên ngành nghề. Các Chuyên ngành chính là lĩnh vực bạn 
muốn đào sâu nghiên cứu, còn các Chuyên ngành phụ giúp trải 
nghiệm học thêm đa dạng. Chuyên ngành chính và Chuyên ngành 
phụ không được trùng lặp bất cứ môn học nào.  

Trang bị kiến thức liên ngành và kỹ 
năng cần thiết để ứng dụng và quản lý 
blockchain trong môi trường nhà nước 
lẫn tư nhân. 

Nâng cấp năng lực phân tích và giải 
quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính. 

Khám phá quy trình thu mua và tìm 
nguồn cung ứng toàn cầu, kho vận, hàng 
hoá và phân phối hàng hoá, vận hành 
doanh nghiệp, chuỗi cung ứng số và tính 
bền vững, các vấn đề về kinh tế tuần 
hoàn, phân tích và quản trị con người lẫn 
các nguồn tài nguyên khác. 

Công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cách 
các doanh nghiệp vận hành như thế 
nào? Hãy đi tìm lời giải cùng các môn 
học về an toàn thông tin, công nghệ tài 
chính, quản trị kỹ thuật số và kế toán 
điều tra. 

Trang bị kỹ năng cần thiết để phân tích 
và diễn giải cách vận hành của các tổ 
chức, thương mại quốc tế và các mối 
quan hệ kinh doanh toàn cầu. 

Hãy trở thành một nhà lãnh đạo. Xây 
dựng các kỹ năng về tư duy chiến lược, 
quản trị con người và tổ chức cũng như 
khả năng giải quyết vấn đề để trở thành 
nhân tố dẫn dắt thay đổi doanh nghiệp. 

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp, con 
người và cơ quan chính phủ thiết lập quan 
hệ để hỗ trợ lẫn nhau trong nước và quốc 
tế. Lĩnh hội những kỹ năng cần thiết và 
phát triển năng lực phân tích chuyên sâu 
để ứng dụng ở nhiều lĩnh vực.  

Học cách đổi mới để tạo nên những mô 
hình kinh doanh đột phá trong tương 
lai. Cùng khám phá những môn học kết 
hợp với công nghệ và thực tế ngành để 
phát triển kỹ năng nghề và sự nhạy bén 
trong kinh doanh của bạn. 

Tập trung vào việc phát triển những 
đường hướng và chiến lược để quản 
trị nhân sự, thiết kế nên môi trường làm 
việc phù hợp với nhu cầu của tổ chức 
và con người. 

Kinh doanh trên  
ứng dụng Blockchain

Kinh doanh và   
Công nghệ

Kinh tế    
 

 n Chuyên ngành chính (Major) là lĩnh vực sinh viên mong muốn đào sâu và nghiên cứu, thường sẽ bao gồm 96 tín chỉ 
(tương đương 8 môn học)  

 n Chuyên ngành phụ (Minor) là lĩnh vực cung cấp thêm kiến thức tổng quan về một lĩnh vực sinh viên quan tâm, thường sẽ 
bao gồm 48 tín chỉ (tương đương 4 môn học) 

 n Kế toán cho cấp quản lý 
 n Kinh doanh trên ứng dụng Blockchain   
 n Kinh doanh và Công nghệ   
 n An toàn thông tin 
 n Digital marketing 

Năm đầu tiên, sinh viên sẽ phải hoàn thành 4 môn nền tảng về 
kinh doanh, làm tiền đề vững chắc cho hướng phát triển ở những 
năm tiếp theo. Sau đó, sinh viên được quyền quyết định con 
đường của mình. Các bạn có thể chọn tối đa 2 Chuyên ngành 
chính, tối đa 2 Chuyên ngành phụ hay thậm chí chỉ đơn giản là 
học những môn bạn thích nhất. Ở năm cuối, tất cả sinh viên sẽ 
phải thực hiện Dự án tốt nghiệp. 

* Các môn Kinh doanh tự chọn: chọn bất kì môn nào từ các Chuyên ngành chính hoặc Chuyên ngành phụ khác trong ngành Kinh doanh 
** Các môn tự chọn chung: chọn tối đa 4 môn tự chọn từ các chương trình khác của RMIT 

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3

Các môn Nền 
tảng Kinh doanh 
(4 môn bắt buộc)

   

Dự án tốt nghiệp 
ngành Kinh doanh 

 

Tối đa 2 Chuyên ngành chính (Major) (8 môn) 

Tối đa 2 Chuyên ngành phụ (Minor) (4 môn)  

Các môn Kinh doanh tự chọn* and và các môn tự chọn chung** 

Sáng tạo và   
Doanh nghiệp   

Con người và   
Tổ chức  

Quản trị và   
Thay đổi  

Logistics và   
Chuỗi cung ứng 

Kinh doanh toàn cầu   
 

Tài chính  
 

 n Kinh tế 
 n Khởi nghiệp 
 n Tài chính 
 n Kinh doanh toàn cầu 
 n Sáng tạo và Doanh nghiệp  

 n Chuỗi cung ứng & logistics 
 n Quản trị và thay đổi 
 n Con người và tổ chức 
 n Quản trị Du lịch và Khách sạn  

 Thiết kế chương trình học của riêng bạn  Khám phá các Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ 

 Danh sách 9 Chuyên ngành chính (Majors) 

 Danh sách 14 Chuyên ngành phụ (Minors) 

Ngành có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp đối tác. 
Chương trình học sẽ liên tục được cập nhật song song 
với nhiều dạng bài tập và dự án giải quyết các vấn đề của 
doanh nghiệp để sinh viên có được trải nghiệm học thực 
tiễn nhất.

 Kết nối doanh nghiệp 

Tuỳ vào chuyên ngành chính, chuyên ngành phụ và các môn học 
bạn chọn, một số công việc sau có thể phù hợp với bạn:  

 n Kế toán, Chuyên gia định giá, Kiểm toán viên, Nhà kinh tế, Nhà 
phân tích tài chính, Người lập kế hoạch tài chính, Chuyên gia 
nhân sự, Cố vấn đầu tư, Chuyên gia pháp lý  

 n Chuyên gia phân tích digital marketing, Chuyên gia phân tích 
logistics, Chuyên viên nghiên cứu hành vi kinh doanh, Quản 
lý digital marketing, Trợ lý truyền thông mạng xã hội, Quản lý 
chuyển đổi, Người quản lý cộng đồng (Quan hệ công chúng), 
Quản lý nguồn cung ứng / thu mua có đạo đức  

 n Chuyên viên phân tích dữ liệu, Chuyên viên phân tích định giá, 
Quản lý phân tích nhân sự, Nhà khoa học dữ liệu, Chuyên viên 
tối ưu tăng trưởng  

 n Huấn luyện sản xuất tinh gọn, Chuyên gia phân tích logistics, 
Quản lý đa dạng và hòa nhập, Chuyên gia định hướng thành 
công cho khách hàng, Nhà khởi nghiệp xã hội 

 n Chuyên viên phân tích digital marketing, Chuyên viên truyền 
thông mạng xã hội, Chuyên viên phân tích trải nghiệm người 
dùng (UX), Quản lý nội dung số, Chuyên gia marketing cá nhân 
hoá, Quản lý trải nghiệm nhân viên (EX)  

 n Nhà chiến lược doanh nghiệp, Thiết kế ý tưởng, Chuyên viên 
phân tích phát triển doanh nghiệp, Quản lý dự án đổi mới xã hội, 
Kiến trúc sư doanh nghiệp. 

Là một cử nhân của chương trình, các bạn sẽ được trang bị kỹ 
năng để đảm nhiệm những vị trí và công việc đang phát triển và còn 
khó gọi tên. Mỗi ngày, các công việc mới với các tính chất mới đều 
có tiềm năng trở thành xu hướng hoặc có những tác động lớn.  

 Triển vọng nghề nghiệp 

Khám phá thêm về chương trình
bit.ly/RMITBBusvn

Tìm hiểu chi tiết về các chuyên ngành 
Kinh doanh chính và phụ 

bit.ly/RMITBBusMajorsandMinorsvn



Yêu cầu học thuật

 n Tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông quốc gia với 
điểm trung bình lớp 12 từ 7.0/10.0.  

Bạn cũng có thể nhập học chương trình này thông qua 
chương trình chuyển tiếp đại học UniSTART Học thuật.

Yêu cầu Tiếng Anh

Hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) 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:  

 n IELTS (Học thuật) 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)  

 n TOEFL iBT 79 (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 13, Nghe 12, 
Nói 18, Viết 21)  

 n Pearson Test of English (Học thuật) 58 (không kỹ năng giao 
tiếp nào dưới 50)  

 n C1 Advanced (còn được gọi là Cambridge English: Advanced 
(CAE)) hoặc C2 Proficiency (còn được gọi là Cambridge 
English: Proficiency (CPE)) 176 (không kỹ năng nào dưới 169)

Chú ý: 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.  

 Điều kiện tuyển sinh 

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

 LIÊN HỆ 

Các bằng cấp quốc tế khác được 
công nhận

Các kết quả tiếng Anh khác được 
công nhận

bit.ly/Rmitcountryequivalency

bit.ly/Rmitrecognisedqualifications

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 04/2022 


