
Chuẩn bị cho 
nghề nghiệp tương 
lai cùng RMIT Việt Nam

Khám phá 
Tìm hiểu về các kỹ năng, sở 
thích, những tác động và 
giá trị cá nhân khi lựa chọn 
hướng sự nghiệp phù hợp.

Hành trình học tập này sẽ được ghi nhận và phản ánh qua ứng dụng Personal Edge. Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ có 
một hồ sơ năng lực để giới thiệu các kỹ năng nghề nghiệp của bạn cho các nhà tuyển dụng tương lai.

Tham gia
Tham gia các cộng đồng trong ngành, 
phát triển mạng lưới cá nhân và tận 
dụng tối đa những mối liên kết chặt 
chẽ giữa RMIT và những doanh 
nghiệp đầu ngành. 

Trải nghiệm
Áp dụng kiến thức đã 
học vào thực tế trong lớp 
học lẫn các hoạt động 
ngoại khóa. 

Lộ trình phát triển nghề nghiệp là mô hình chuẩn bị cho sự 
nghiệp tương lai, giúp chia hành trình học tập của sinh viên 
thành ba giai đoạn: Khám phá (những học kỳ đầu), trải nghiệm 
(giữa chương trình) và tham gia (những học kỳ cuối) với cường 
độ thích hợp cho từng giai đoạn. Theo đó, sinh viên có thể tiếp 
thu kiến thức, thực hành và phát triển kỹ năng phù hợp để nâng 
cao khả năng phát triển nghề nghiệp của mình.
Chương trình học của từng ngành được thiết kế dựa trên lộ 
trình này và sinh viên cũng có thể căn cứ vào đó để chọn những 
hoạt động ngoại khóa phù hợp cho sự phát triển cá nhân.

Lộ trình phát triển 
nghề nghiệp
là gì?

1. 

là cam kết của RMIT Việt Nam trong việc đào tạo nên những sinh viên tốt nghiệp với kiến thức chuyên ngành 
sâu rộng và sở hữu những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và lãnh đạo để trở nên vượt trội trong 
công việc.

“Sẵn sàng cho cuộc sống và công việc”
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Lưu ý: 



KHÁM PHÁ
Những học kỳ đầu

Kế toán trong
Tổ chức & Xã hội

Đọc tài liệu
Bài giảng từ khách mời trong ngành
Chuyến đi tham quan thực tế
Nghiên cứu tình huống thực tế

A. Tiếp xúc làm quen với ngành B. Mô phỏng

Trong những học kỳ đầu tiên, các môn học nền tảng được thiết kế với hai chủ 
đề: Tiếp xúc làm quen với ngành và mô phỏng. Hoạt động trong các khóa 
học này (chủ yếu được dẫn dắt bởi giảng viên) sẽ trang bị cho sinh viên một 
cái nhìn tổng quan về chương trình, về ngành, và đồng thời, giúp sinh viên 
khám phá khả năng của mình để chọn một tương lai phù hợp cho con đường 
sự nghiệp bản thân.

Hoạt động trong khóa học:
Dự án mô phỏng
Dự án phòng lab
Học qua trò chơi

Hoạt động trong khóa học:

Nhập môn
Quản trị

Nguyên lý Marketing Giá cả & Thị trường

Tin học cho
Kinh doanh 1

Thống kê
Kinh doanh 1

Kinh tế Vĩ mô 1

Luật Thương mại

Phân tích Tổ chức

HỌC KỲ
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HỌC KỲ
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Các hoạt động ngoại khóa
hỗ trợ phát triển 
kỹ năng nghề nghiệp

Tham gia một câu lạc bộ sinh viên

Dự án “Đại học đầu
tiên của tôi”

Personal Edge:
Hòa nhập đa văn hóa

Personal Edge:
Giao tiếp chuyên nghiệp

SEMESTER
2

SEMESTER
1

SEMESTER
3

Dự án “Lãnh 
đạo tiềm năng”

Personal Edge:
Tư duy sáng tạo

Lưu ý: Đây chỉ là những hoạt động được đề xuất. RMIT sẽ đem đến nhiều hoạt 
động thay thế khác mà sinh viên có thể lựa chọn phù hợp với Lộ trình phát triển 
nghề nghiệp.

Lưu ý: Cấu trúc chương trình này là của ngành Cử nhân Kinh doanh (Quản lý). 
Đối với các ngành khác, vui lòng truy cập tại: 
https://www.rmit.edu.vn/vi/chuong-trinh-cu-nhan

Ngay tại học kỳ đầu tiên, sinh viên được khuyến khích tham gia dự án “Đại học 
đầu tiên của tôi” và “Lãnh đạo tiềm năng”, được thiết kế đặc biệt cho các bạn 
mới để giúp làm quen với môi trường giáo dục đại học tại RMIT Việt Nam. Cùng 
với đó, sinh viên nên tham gia vào một câu lạc bộ giúp phát triển tinh thần đồng 
đội và các kỹ năng mềm một cách tự nhiên. 
Chương trình rèn luyện các kỹ năng cá nhân Personal Edge cũng là một hoạt 
động mà sinh viên nên tham gia xuyên suốt các năm học nhằm trang bị các kỹ 
năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm.

3. 

Lộ trình 
phát triển nghề nghiệp 
trong chương trình học

2. 
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TRẢI NGHIỆM
Giữa chương trình

Đạo đức & Quản trị

Dự án doanh nghiệp thực tiễn
Nghiên cứu ứng dụng

C. Tham gia kết nối trong ngành

Vào giữa chương trình, tham gia kết nối trong ngành là chủ đề chính trong 
thiết kế các môn chuyên ngành. Sinh viên sẽ tiếp xúc với các đối tác doanh 
nghiệp thật sự trong các hoạt động của khóa học để giải quyết những thách 
thức kinh doanh hiện tại hoặc để nắm bắt các cơ hội tiềm năng. Sinh viên cũng 
sẽ đóng vai trò chính khi tiếp xúc làm việc với doanh nghiệp, giảng viên chỉ cố 
vấn và giám sát quá trình để đảm bảo hiệu quả.

Hoạt động trong khóa học:

Lãnh đạo &
Ra quyết định

Môn tự chọn ngành 1 Môn tự chọn ngành 2

Môn tự chọn chung 1 Môn tự chọn chung 2

Làm việc trong
Xã hội Toàn cầu

Sáng tạo, 
Đổi mới & Thiết kế

Môn tự chọn chung 3
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Hợp tác toàn cầu
Cố vấn doanh nghiệp

THAM GIA
Những học kỳ cuối

Thực hành Quản lý

Dự án cuối khóa
Triển lãm
Trưng bày

D. Dự án cuối kỳ Capstone E. Việc làm

Sau khi trang bị các kiến thức nền tảng, kỹ năng làm việc thực tế, dự án cuối 
kỳ Capstone sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho sinh viên để nhìn nhận và đánh 
giá hành trình học tập của mình. Đây cũng là cơ hội cho sinh viên tạo ra các 
kết nối liên ngành.
Trước khi tốt nghiệp, bạn sẽ tham gia vào kỳ “Thực tập Doanh nghiệp” 
được hỗ trợ bởi RMIT Việt Nam và có thể làm việc trong lĩnh vực mong muốn.

Hoạt động trong khóa học: Kỳ “Thực tập Doanh nghiệp”

Quản lý Đương đại:
Vấn đề & Thách thức

Môn tự chọn ngành 3 Quản trị Chiến lược

Môn tự chọn ngành 4

Thực tập Doanh nghiệp
Hoặc môn tự 
chọn chung 4
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Chương trình
rèn luyện LEAD

Hội trại “Lãnh đạo
sinh viên”
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Tham gia điều hành câu lạc bộ sinh viên

Personal Edge:
Tư chất lãnh đạo

Chương trình
“Cố vấn doanh nghiệp” Công việc ở trường

Ngày tuyển dụngHội chợ việc làm

Kỳ “Thực tập 
Doanh nghiệp”

Tổ chức bởi phòng Đời sống Sinh viên 

Tổ chức bởi phòng Hướng nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp

Kể từ học kỳ bốn, sinh viên sẽ có cơ hội đảm nhận vai trò quản lý và điều hành 
thông qua nhiều dự án và chương trình đào tạo như LEAD và hội trại “Lãnh 
đạo sinh viên”. Các bạn có thể trở thành thành viên điều hành câu lạc bộ sinh 
viên để thực sự trải nghiệm cách điều hành một tổ chức. Những trải nghiệm 
này được thiết kế để khuyến khích học sinh phát triển tiềm năng sẵn có và trở 
thành những nhà lãnh đạo sáng tạo, có ích cho xã hội.

Vào những học kỳ cuối, sinh viên có thể kết nối với một cố vấn đến từ ngành 
nghề đã lựa chọn (Chương trình “Cố vấn doanh nghiệp”). Sinh viên có thể làm 
quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp bằng cách đảm nhận một số vai 
trò tại trường hoặc tham gia kỳ “Thực tập Doanh nghiệp”.
Nhờ sự tham gia trực tiếp này, sinh viên được trang bị bản lĩnh để sẵn sàng 
với công việc và trở thành những nhân viên được săn đón trong tương lai.
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Personal Edge:
Hoạch định sự nghiệp

Personal Edge:
Sử dụng công nghệ số

Giao lưu 
với doanh nghiệp 
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