
DISCOUNTS ON TUITION FEES
Family discount: Siblings, spouses or parents of a current or past student of RMIT Vietnam are eligible for a 5% discount on tuition fees.
Alumni discount: Graduates of RMIT undergraduate or postgraduate programs, or of any Australian universities, are eligible for a 10% discount.

Program name
VND FeeCredit Course

ANNUAL* WHOLE PROGRAM

USD Fee
(Indicative)VND FeeCredit Course

Master of Business Administration (MBA)
13,987326,160,00072 6 27,973652,320,000144 12

Graduate Certificate in Business
Administration

Payments are made EACH SEMESTER on a course-by-course basis.

* Based on full time study load - 6 or 8 courses.

The fees in USD are ONLY applicable to those international students who arrange for payment from overseas, as per Circular No. 32/2013/TT-NHNN.
The discount listed above can NOT be applied simultaneously with any other tuition fee discount or scholarship (except for the discount on tuition fees for
Master of Artificial Intelligence or Master of Cyber Security in 2023).

NOTES

Information correct at time of publishing, please visit www.rmit.edu.vn for the most up-to-date tuition fee information.
Published: October 2022.

13,987326,160,00072 6 27,973652,320,000144 12

USD Fee
(Indicative)

--- - 9,324217,440,00048 4

Graduate Certificate in International
Business --- - 9,324217,440,00048 4

Master of Artificial Intelligence 18,649434,880,00096 8 37,297869,760,000192 16

—
2023 STANDARD TUITION FEE
POSTGRADUATE PROGRAMS

RMIT Saigon South Campus
+84 28 3776 1369
enquiries@rmit.edu.vn

RMIT Hanoi City Campus
+84 24 3726 1460
hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

Fees are indicative only and subject to change based on individual enrolment. These fees apply only to 2023. For further detailed information and terms
and conditions please refer to the 2023 Student Fees and Charges Guide at bit.ly/rmitfeesandchargesguide. 

Master of Cyber Security 18,649434,880,00096 8 37,297869,760,000192 16

18,649434,880,00096 8 37,297869,760,000192 16

Master of International Business (MIB)
18,649434,880,00096 8 37,297869,760,000192 16

As part of RMIT’s workforce development initiative, new students enrolling in 2023 for one of these programs: Master of Artificial Intelligence or Master of
Cyber Security will receive a 15% discount on tuition fees (and can be combined with scholarship).



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam.
Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT hoặc các Đại học Úc.

Tên chương trình
Phí VNĐTín chỉ Môn

MỖI NĂM*

Phí USD
(Tham khảo)Phí VNĐTín chỉ Môn

TOÀN CHƯƠNG TRÌNH

LƯU Ý

* Tính trên trung bình 6 hoặc 8 môn học/năm.

Học phí được thanh toán theo TỪNG HỌC KỲ (dựa trên số môn bạn học trong học kỳ đó).
Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư 32/2013/TT_NHNN.
Sinh viên chỉ được chọn MỘT chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng (ngoại trừ chương trình học
phí “Phát triển nguồn nhân lực” trong năm 2023).

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
13.987326.160.00072 6 27.973652.320.000144 12

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (MIB)
13.987326.160.00072 6 27.973652.320.000144 12

Thông tin chính xác tại thời điểm được in và chỉ dành để tham khảo, để cập nhật học phí mới nhất, truy cập www.rmit.edu.vn.
In tháng 10/2022.

Phí USD
(Tham khảo)

Chứng chỉ Sau Đại học - Quản trị
Kinh doanh --- - 9.324217.440.00048 4

Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo 18.649434.880.00096 8 37.297869.760.000192 16

Chứng chỉ Sau Đại học - Kinh doanh
Quốc tế --- - 9.324217.440.00048 4

—
HỌC PHÍ 2023
CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

RMIT Nam Sài Gòn
028 3776 1369
enquiries@rmit.edu.vn

RMIT Hà Nội
024 3726 1460
hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

Học phí chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo từng trường hợp đăng ký khác nhau. Mức học phí trên cũng chỉ áp dụng cho năm 2022.
Để biết thêm thông tin chi tiết lẫn các điều khoản liên quan, vui lòng tham khảo Tài liệu hướng dẫn thông tin học phí và phí phụ thu dành cho sinh viên
tại bit.ly/rmithocphivaphuthu. 

Thạc sĩ An toàn Thông tin 18.649434.880.00096 8 37.297869.760.000192 16

18.649434.880.00096 8 37.297869.760.000192 16

18.649434.880.00096 8 37.297869.760.000192 16

Trong chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" của RMIT, học viên mới đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo hoặc Thạc sĩ An 
toàn Thông tin trong năm 2023 sẽ nhận được ưu đãi 15% học phí (và có thể áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng).


