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Chào mừng 
đến với RMIT!
Đại học RMIT chân thành cảm ơn Quý Phụ 
huynh đã tin tưởng vào trường như một lựa 
chọn tối ưu cho hành trình đại học của con 
em mình.

Với RMIT, sinh viên sẽ không cần phải đi xa 
để có được bằng cấp đạt chuẩn quốc tế.  
Các em sẽ được tiếp xúc với môi trường giáo 
dục đạt chuẩn chất lượng cao nhất của Úc 
với bằng cấp được công nhận trên toàn thế 
giới. Chất lượng giảng viên và dịch vụ hỗ trợ 
học tập, giảng dạy, cùng phương pháp đánh 
giá thông qua các dự án thực tiễn cũng như 
mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp chính 
là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của 
RMIT.

Tại đây, sinh viên luôn được tạo mọi điều  
kiện để bước ra thế giới qua vô vàn cơ hội 
du học trao đổi đến RMIT tại Melbourne (Úc), 
hoặc hơn 200 đại học đối tác của RMIT trên 
toàn cầu.

Đặc biệt, trường luôn làm việc chặt chẽ với 
đối tác doanh nghiệp nhằm đảm bảo những 
kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã tích 
lũy sẽ luôn đáp ứng được nhu cầu của nhà 
tuyển dụng. Bên cạnh nhiều dịch vụ hỗ trợ 
nghề nghiệp, sinh viên được khuyến khích 
tham gia các kỳ thực tập để sớm tìm được 
hướng phát triển sự nghiệp phù hợp.

Bước vào môi trường đại học quốc tế, 
các em đã trở thành những người trưởng 
thành với rất nhiều những cơ hội phát triển 
tiềm năng của chính mình cho tương lai, từ 
sự nghiệp tới cuộc sống. Với quyển cẩm 
nang dành cho Phụ huynh này, chúng tôi hi 
vọng có thể mang đến những thông tin cần 
thiết nhất, giúp Quý Phụ huynh có được sự 
chuẩn bị tốt nhất trong suốt quá trình làm 
người bạn đồng hành cùng con trên hành 
trình đại học đầy màu sắc.

Đây là ấn phẩm có tích hợp mã QR dẫn đến 
nguồn thông tin, video và hình ảnh trực tuyến. 
Chỉ cần quét mã bằng ứng dụng điện thoại, 
bạn có thể xem ngay các dự án sinh viên, tìm 
hiểu thêm về chương trình học và nhiều tiện 
ích khác tại RMIT.

Một ấn phẩm 
biết tương tác!

Những thông tin trong ấn phẩm này chính 
xác tại thời điểm được in và chỉ dành để 
tham khảo.
Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi 
các chương trình học tập cũng như điều 
kiện tuyển sinh. Để biết thông tin chương 
trình mới nhất, truy cập www.rmit.edu.vn.
In vào tháng 06/2019

Giáo sư Gael McDonald 
Hiệu trưởng, Đại học RMIT tại Việt Nam
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Từ lúc sinh viên làm thủ tục nhập học tại 
RMIT, bộ phận Hỗ trợ sinh viên RMIT Connect 
là nơi đầu tiên giúp các em và phụ huynh giải 
đáp thắc mắc cũng như các vấn đề thường 
gặp trong quá trình học tại trường.

Bộ phận Hỗ trợ sinh viên RMIT Connect là 
“đầu mối” giải đáp:

Kênh hỗ trợ trực tuyến của RMIT Connect là cách 
nhanh và đơn giản nhất để sinh viên có thể:

Tìm câu trả lời cho các vấn đề thường gặp
Gửi câu hỏi đến nhân viên RMIT Connect

Cơ sở Nam Sài Gòn: +84 28 3776 1306 
 - 9:00 - 17:00, thứ Hai đến thứ Bảy

Cơ sở Hà Nội: +84 24 3724 5930 
 - 9:00 - 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu  
 - 9:00 - 12:00 thứ Bảy

— 
Các cách kết nối với Bộ phận 
Hỗ trợ sinh viên RMIT Connect

Kênh hỗ trợ trực tuyến

Gọi cho nhân viên hỗ trợ 
của RMIT Connect

những vấn đề chung

thắc mắc về ngành học và môn học

chính sách và thủ tục tại trường

hỗ trợ cải thiện kết quả học tập

và nhiều vấn đề khác…

Thủ tục nhập học 
cho tân sinh viên

RMIT 
Connect

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục nhập học, xin liên hệ  
Bộ phận hỗ trợ RMIT Connect để được hướng dẫn cụ thể.

Kênh hỗ trợ RMIT Connect
http://bit.ly/RMITConnectvn

Ký chấp nhận Thư mời nhập học và gửi đến admissions@rmit.edu.vn hoặc nộp tại 
Quầy tiếp tân RMIT. 
Đóng phí giữ chỗ tại Quầy thu ngân RMIT hoặc chuyển khoản.

Chấp nhận Thư mời nhập học (Offer Letter) và đóng phí giữ chỗ1

Sinh viên sẽ nhận hướng dẫn để kích hoạt email sinh viên và đăng ký môn cho cả năm học.

Mốc cần lưu ý
Hạn chót đăng ký môn học:  
Thứ Sáu tuần 2 mỗi học kỳ.

Ngày chốt môn (Census date):  
Thứ Sáu tuần 4 mỗi học kỳ. Đây là hạn chót để sinh viên giảm bớt môn 
học, bảo lưu hay huỷ đăng ký mà không chịu các khoản phạt.

Đăng ký môn học2

Sinh viên sẽ nhận email để được hướng dẫn chọn thời khoá biểu môn học.

Mốc cần lưu ý
Thời khóa biểu các môn học được đăng trên hệ thống STS để sinh viên chọn giờ học:  
2 tuần trước học kỳ mới.

Chọn thời khóa biểu môn học3

Sinh viên sẽ nhận email thông báo và hướng dẫn đóng học phí. Học phí được đóng tùy 
theo số môn học vào mỗi học kỳ.

Mốc cần lưu ý
Hạn chót thanh toán học phí: 
Thứ Sáu tuần 3 mỗi học kỳ. Sinh viên sẽ bị phạt nếu đóng học phí trễ.

Đóng học phí5

Sự kiện quan trọng đầu học kỳ sẽ giới thiệu tất cả các thông tin sinh viên mới cần biết khi 
nhập học.

Tham dự Ngày Thông tin nhập học (Orientation Day)4
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KHÁM PHÁ
Năm đầu

TRẢI NGHIỆM
Năm giữa chương trình

THAM GIA
Năm cuối

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

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

Sinh viên cũng có thể tham gia chương 
trình du học trao đổi 1-2 học kỳ tới RMIT 
Melbourne hoặc một trong hơn 200 đại học 
đối tác của RMIT trên thế giới để có trải 
nghiệm quốc tế.

Tham gia các cộng đồng, phát triển 
mạng lưới cá nhân và mối quan hệ 
với các doanh nghiệp trong ngành.

A. Tiếp xúc làm quen với ngành C. Tham gia kết nối trong ngành D. Dự án cuối kỳ Capstone

B. Mô phỏng
E. Việc làm

Những học kỳ đầu, các môn học nền tảng 
được thiết kế với chủ đề tiếp xúc làm quen 
với ngành và mô phỏng, trang bị cho sinh 
viên cái nhìn tổng quan về ngành, và giúp sinh 
viên khám phá khả năng để chọn hướng đi  
sự nghiệp phù hợp.

Năm đầu đại học, sinh viên được khuyến 
khích tham gia các dự án và câu lạc bộ giúp 
làm quen với môi trường đại học tại RMIT, 
phát triển tinh thần đồng đội và kỹ năng mềm.

Giữa chương trình, tham gia kết nối trong 
ngành là chủ đề chính của các môn chuyên 
ngành. Sinh viên sẽ đóng vai trò chính trong việc 
tiếp xúc làm việc với các đối tác doanh nghiệp 
để giải quyết những thách thức kinh doanh.

Từ năm 2, sinh viên có thể đảm nhận vai trò 
quản lý và điều hành qua nhiều chương trình. 
Các em sẽ được khuyến khích phát triển tiềm 
năng trở thành những nhà lãnh đạo sáng tạo.

Sau khi trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng 
làm việc, dự án cuối kỳ sẽ đánh giá hành 
trình học tập. Trước khi tốt nghiệp, sinh viên  
sẽ tham gia kỳ thực tập trong lĩnh vực  
mong muốn.

Năm cuối, sinh viên có thể kết nối với một 
cố vấn theo ngành nghề và làm quen với môi 
trường làm việc thực tế. Các em sẽ được trang 
bị bản lĩnh để sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai.

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

Dự án doanh nghiệp thực tiễn
Nghiên cứu ứng dụng
Hợp tác toàn cầu
Cố vấn doanh nghiệp

Dự án cuối khóa
Triển lãm
Trưng bày sản phẩm

Dự án mô phỏng
Dự án phòng lab
Học qua trò chơi

Hoạt động trong các môn học: Hoạt động trong các môn học: Hoạt động trong các môn học:

Hoạt động trong các môn học:

Dự án “Đại học đầu tiên của tôi”
Dự án “Lãnh đạo tiềm năng”
Tham gia câu lạc bộ sinh viên
Lớp học Personal Edge

Chương trình rèn luyện LEAD
Hội trại “Lãnh đạo sinh viên”
Tham gia điều hành CLB sinh viên
Lớp học Personal Edge

Chương trình “Cố vấn doanh nghiệp” 
Công việc ở trường
Kỳ thực tập doanh nghiệp
Hội chợ việc làm 
Ngày tuyển dụng
Giao lưu với doanh nghiệp

Hòa nhập đa văn hóa
Giao tiếp chuyên nghiệp
Tư duy sáng tạo

Tư chất lãnh đạo
Hoạch định sự nghiệp
Sử dụng công nghệ số

Kỳ thực tập doanh nghiệp

Lộ trình  
phát triển 
nghề nghiệp 
trong 
chương  
trình học

Hoạt động 
ngoại khóa  
hỗ trợ  
phát triển 
kỹ năng  
nghề nghiệp 

Lộ trình  
phát triển 
cho sinh viên
"Sẵn sàng cho cuộc sống và  
công việc" là cam kết của RMIT 
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 và lãnh đạo 
để trở nên vượt trội trong công việc.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp 
là mô hình chuẩn bị cho sự nghiệp 
tương lai, chia hành trình học tập của 
sinh viên thành ba 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.
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Phương pháp  
dạy và học tại RMIT

Các dịch vụ  
hỗ trợ sinh viên

Với CANVAS, cả sinh viên và giáo viên có thể dễ dàng theo dõi quá trình đào tạo. 
Giáo viên có thể lưu trữ giáo án, bài tập, và đánh giá môn học cho sinh viên ngay 
trên hệ thống được đồng bộ với Melbourne này.

Tại RMIT, kết quả học tập của sinh viên không còn được quyết định dựa vào 
các kỳ thi, thay vào đó là những hình thức đánh giá thực tiễn tùy theo từng 
ngành học, bao gồm bài tập, viết luận, thuyết trình cá nhân hay theo nhóm, các 
dạng đồ án. Do đó, nếu sinh viên chăm chỉ và có mặt tại lớp học đầy đủ, các 
em sẽ duy trì được kết quả học tập tốt.

Tại RMIT, thang điểm quy định cho môn học là 100, và tùy từng mốc điểm sẽ ứng với 
các thứ hạng khác nhau bao gồm: 

Sau đó, điểm môn học sẽ được tính ra điểm trung bình (GPA) theo thang 4.0.

NN (0-49) trượt môn
PA (50-59) vừa đạt qua môn
CR (60-69) mức khá

—

Nền tảng học trực tuyến 
CANVAS

—

Phương pháp đánh giá 
thực tế

Cách tính điểm

Thông qua doanh nghiệp đối tác, sinh viên sẽ được tham gia các môn "Học Tập 
Kết Hợp Kinh Nghiệm Thực Tiễn" liên ngành. Các em sẽ đi đến những địa điểm 
thực tế, tham quan doanh nghiệp, thực hiện những bài tập dự án mô phỏng 
thực tế, ứng dụng những lý thuyết đã học vào thực tiễn và giải quyết những vấn 
đề thực sự từ phía doanh nghiệp.

 
—

Học tập kết hợp kinh nghiệm 
thực tiễn (WIL) — 

Trung tâm hỗ trợ học thuật

— 
Chăm sóc sức khỏe và tâm lý

— 
Trải nghiệm quốc tế

— 
Phòng hỗ trợ nghề nghiệp

— 
Cuộc sống sinh viên

DI (70-79) - mức giỏi
HD (80-89) - mức xuất sắc 
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- 
Trung tâm hỗ trợ học thuật

Dành các sinh viên RMIT có mong muốn nâng cao kết quả học tập, Trung tâm Hỗ trợ Học thuật 
(SAS) cung cấp nhiều dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mỗi em:

Sinh viên có thể chọn tham gia những 
buổi học nhóm để củng cố kiến thức cùng 
những sinh viên đạt thành tích cao. Ngoài 
ra, các em cũng có thể tìm đến các buổi 
học mở theo môn học do các trợ giảng 
sinh viên dẫn dắt. Lịch học liên tục được 
cập nhật trực tuyến.

Là nguồn tài nguyên học tập chất lượng 
cao, cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến như 
phản hồi các bài viết học thuật, tư vấn về 
bài kiểm tra, v.v.

Sinh viên có thể hẹn gặp các tư vấn học 
thuật chuyên nghiệp qua các buổi tư vấn 
một kèm một để được hỗ trợ về tiếng Anh 
và toán thống kê, cũng như lên kế hoạch học 
tập phù hợp nhất với mục tiêu của bản thân.

Tư vấn học tập và 
ngôn ngữ

Phòng học thuật SAS

Hỗ trợ học tập sinh viên

sas@rmit.edu.vn
sas.rmit.edu.vn
www.facebook.com/SASVietnam

career.centre@rmit.edu.vn
Nam Sài Gòn: +84 28 3776 1300 (Ext 1362)
Hà Nội: +84 24 3726 1460 (Ext 6040)
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-
Phòng hỗ trợ nghề nghiệp

Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia Chương 
trình thực tập tối thiểu 12 tuần tại doanh 
nghiệp, được trải nghiệm công việc thực 
thụ để chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình 
chuyển tiếp sang môi trường làm việc.

Thông tin hướng nghiệp được cung cấp 
qua nhiều kênh, bao gồm khu tư vấn trực 
tiếp cho sinh viên (Job Shop), trang tuyển 
dụng CareerHub, v.v. giúp các em tiếp cận 
nhanh chóng với các cơ hội nghề nghiệp 
và hoàn thiện kỹ năng xin việc.

Sinh viên có cơ hội kết nối trực tiếp và lắng 
nghe chia sẻ từ doanh nghiệp qua các sự 
kiện thường xuyên được tổ chức để có 
cho mình sự chuẩn bị tốt nhất nhờ nắm bắt 
nhu cầu tuyển dụng của từng ngành nghề.

Qua một chuỗi workshop, chương trình 
giúp sinh viên tập trung phát triển những kỹ 
năng mềm thiết yếu để giúp các em chuẩn 
bị sẵn sàng cho cuộc sống và công việc.

Sinh viên có thể tìm đến các chuyên viên tư 
vấn hướng nghiệp của trường để cùng trò 
chuyện, trao đổi và đưa ra quyết định, kế 
hoạch phù hợp cho tương lai.

Sinh viên có thể kết nối với một cố vấn có 
kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực mà 
mình lựa chọn để được giải đáp thắc mắc 
liên quan đến nghề nghiệp và khám phá 
những cơ hội tuyển dụng.

Chương trình thực tập Thông tin nghề nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Phát triển kỹ năng cá 
nhân Personal Edge

Tư vấn hướng nghiệp Cố vấn nghề nghiệp
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- 
Trải nghiệm quốc tế

Sinh viên có thể đến đâu trên 
thế giới cùng RMIT?
http://bit.ly/duhoctraodoi

Trao đổi

Chuyển tiếp

Chương trình lãnh đạo toàn cầu

Sinh viên có thể tham gia chương trình du học 
trao đổi (1-2 học kỳ) tại RMIT Melbourne hoặc 
một trong hơn 200 đại học đối tác của RMIT 
trên toàn thế giới (Canada, Mỹ, Châu Âu…), và 
trả mức học phí như thường lệ cho RMIT tại Việt 
Nam. Sinh viên có thể đăng ký chương trình sau 
khi hoàn thành 72 tín chỉ (khoảng 2 học kỳ), và sẽ 
được tham gia những lớp học về kiến thức văn 
hoá, cuộc sống ở nước ngoài để chuẩn bị.

Sinh viên RMIT tại Việt Nam có thể chuyển tiếp 
tín chỉ có được trong thời gian học sang RMIT 
Melbourne và tốt nghiệp tại đây. Với các chương 
trình học tương đồng, sinh viên có thể chuyển tiếp 
sang Úc mà không bị gián đoạn việc học. 

Sinh viên được khuyến khích tham dự chuỗi 
chương trình toàn cầu cùng các sinh viên RMIT 
từ Úc, Singapore và các trường đại học quốc tế 
khác, giúp các em tăng trải nghiệm văn hoá và 
phát triển năng lực lãnh đạo.

Sinh viên có thể đặt hẹn để đến khám miễn 
phí hoặc trao đổi về bất kỳ vấn đề nào mà 
các em đang vướng mắc về sức khỏe, dù 
tình trạng tốt hay xấu. Tất cả cuộc hẹn đều 
riêng biệt và được bảo mật.

Nếu có bất kỳ mối bận tâm trong cuộc 
sống và học tập, sinh viên có thể tìm gặp 
đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý thân thiện 
và giàu kinh nghiệm, những người luôn sẵn 
sàng lắng nghe và hỗ trợ.

Sinh viên có nhu cầu học tập đặc biệt, 
sinh viên có tình trạng riêng về sức khỏe 
thể chất hoặc tinh thần sẽ luôn được hỗ 
trợ bởi các dịch vụ chuyên nghiệp tuỳ theo 
nhu cầu.

Tại RMIT, chúng tôi cam kết cung cấp một 
môi trường học tập an toàn, với ứng dụng 
SafeZone giúp sinh viên liên hệ với đội 
Bảo vệ dễ dàng hơn và giúp họ phản ứng 
nhanh khi các em cần giúp đỡ.

Dịch vụ y tế Dịch vụ tư vấn tâm lý

Dịch vụ hỗ trợ nhu cầu 
giáo dục đặc biệt

Môi trường học tập và làm 
việc an toàn / Ứng dụng 
SafeZone

- 
Chăm sóc sức khoẻ và tâm lý

counsellor@rmit.edu.vn
Nam Sài Gòn: +84 28 3824 0777 
Hà Nội: +84 24 3934 0666

mobility@rmit.edu.vn hoặc transfer@rmit.edu.vn
Nam Sài Gòn: +84 28 3776 1493/1317 
Hà Nội: +84 24 3934 0666

Sinh viên có thể tìm đến trải nghiệm du học quốc tế với chi phí tối ưu nhất qua các chương trình 
liên kết của RMIT.
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Nhiều hoạt động giúp sinh viên 
rèn luyện hình thể cân đối

Các dịch vụ tư vấn sức khỏe, 
tinh thần toàn diện.

- 
Cuộc sống sinh viên

Hoạt động thể thao &  
rèn luyện thể chất

Hoạt động và sự kiện của sinh viên

Các chương trình  
tình nguyện

Kỹ năng lãnh đạo và phát triển 
sinh viên

Câu lạc bộ & Cộng đồng

Sinh viên có thể rèn luyện thể chất, 
tham gia các hoạt động thể thao  
và giải trí trong các không gian và 
cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế 
miễn phí. 

Vai trò trong mỗi CLB có thể giúp 
sinh viên học hỏi và thực hành 
nhiều kĩ năng quý giá trong học 
tập, giao tiếp, rèn luyện thể chất 
hay văn hóa. RMIT hiện đang có 
hơn 60 CLB do sinh viên quản lý 
ở 2 cơ sở tại Việt Nam.

Đời sống sinh viên sôi động trong môi trường quốc tế tại RMIT sẽ đem lại cho các em nhiều cơ hội 
phát triển với những kỹ năng mềm quan trọng.

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt 
của RMIT là những chương trình cho phép 
sinh viên trở thành nhà lãnh đạo bản lĩnh, 
sẵn sàng trong công việc và cuộc sống như 
chương trình LEAD, chương trình Generation 
Impact Challenge và chương trình Emerging 
Leaders...

Tại RMIT, sinh viên sẽ trở thành một phần của cộng đồng sinh viên năng động, thân thiện và 
cùng hòa nhập vào hàng loạt các sự kiện diễn ra tại trường mỗi năm như những buổi hòa nhạc 
quy mô lớn, các lễ hội, triển lãm nghệ thuật, hội thảo và các hành trình tình nguyện vì cộng đồng.

Sinh viên có thể phát triển bản 
thân qua các câu lạc bộ tình 
nguyện như nhóm sự kiện RMIT 
Event Drive (RED), nhóm bạn 
đồng hành sinh viên quốc tế, 
nhóm Đại sứ Sinh viên Student 
Ambassador Team (SAT), nhóm 
hỗ trợ học tập Senior Leaders 
and Mentors (SLAMs), cùng nhiều 
câu lạc bộ khác.
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Những câu hỏi thường gặp

Sinh viên có thể đổi môn học đã đăng ký đầu kỳ không?

Sinh viên có thể thay đổi hoặc huỷ các môn học đã đăng ký, nhưng cần thực hiện trước 
ngày chốt (Census date) của mỗi học kỳ, thường vào khoảng 02 tuần sau ngày hạn chót 
đăng ký môn để tránh các khoản phạt.

Phụ huynh có thể biết về tình hình học tập của con tại trường RMIT không?

Khi vào đại học, các em đã đủ 18 tuổi và được coi là người trưởng thành với đầy đủ trách 
nhiệm về việc học tập của mình. Thông tin học tập của sinh viên sẽ được gửi trực tiếp tới 
các em, và chỉ có thể được chia sẻ với người thân có tên trong danh sách người được 
cung cấp thông tin do sinh viên đăng ký theo quy định về bảo mật thông tin của RMIT.  
Phụ huynh nên thường xuyên trao đổi trực tiếp với con về tình hình học tập và các hình 
thức hỗ trợ nếu cần thiết.

Sinh viên có phải học lại nếu rớt một môn?
Nếu rớt một môn, sinh viên sẽ phải đóng tiền học lại toàn bộ môn học. Trong một số 
trường hợp bất khả kháng được chấp nhận mà sinh viên không tham gia được kỳ thi, 
nhà trường có thể tổ chức thi lại cho sinh viên.

Học phí các kỳ học sẽ đóng như thế nào? Có các phí nào khác không?

Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn học sinh viên đăng ký. 
Tại RMIT Việt Nam, mỗi năm có 3 học kỳ, sinh viên được đăng ký tối đa 4 môn mỗi học 
kỳ. Nhà trường sẽ thông báo học phí trực tiếp cho sinh viên qua thư điện tử (email) của 
các em vào mỗi đầu kỳ học. Sinh viên sẽ cần thông báo với phụ huynh trong khoảng thời 
gian này về học phí cần đóng và hạn chót đóng. Ngoài học phí, hàng năm sinh viên chỉ 
phải đóng thêm phí bảo hiểm y tế bắt buộc.

Có các chương trình học bổng nào cho sinh viên đang học?

Mỗi học kỳ, chúng tôi trao 10 suất học bổng cho sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt 
Nam với trị giá 25-50% học phí, nhằm ghi nhận thành tích học tập xuất sắc cũng như 
khuyến khích các bạn sinh viên không ngừng nỗ lực học tập. 

Xem thêm thông tin tại: http://bit.ly/hocbongrmitvn 

Nếu trong những trường hợp đặc biệt/khẩn cấp sinh viên cần phải xin 
nghỉ học thì phụ huynh cần phải thông báo cho ai?

Phụ huynh có thể thông báo cho Bộ phận Hỗ trợ sinh viên RMIT Connect. Tuỳ vào trường 
hợp đặc biệt/khẩn cấp, RMIT Connect sẽ tư vấn và hỗ trợ những thủ tục cần thiết cho 
việc nghỉ học của sinh viên.

Sinh viên RMIT có bắt buộc đi thực tập doanh nghiệp cuối kì không? 

Các sinh viên đều có cơ hội tham gia Chương trình thực tập tối thiểu 12 tuần tại doanh 
nghiệp. Kỳ thực tập này là môn học bắt buộc trong một số chương trình. Các em được 
khuyến khích nên tham gia kỳ thực tập để tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế. Các em 
có thể tìm đến phòng Hỗ trợ nghề nghiệp để được trợ giúp trong việc tìm kiếm doanh 
nghiệp thực tập, cũng như phát triển hồ sơ và kỹ năng xin việc.

Sinh viên có thể đổi ngành trong lúc đang học không?

Trong quá trình học, sinh viên có thể thay đổi chuyên ngành theo mong muốn. Trước khi 
thực hiện thủ tục đổi ngành sinh viên sẽ nhận được tư vấn từ Bộ phận Hỗ trợ sinh viên 
RMIT Connect và có thể được kết nối với bộ phận Hướng nghiệp, Khoa chuyên ngành 
hoặc các bộ phận hỗ trợ khác để được cung cấp đầy đủ thông tin khi quyết định đổi ngành. 

Khi cần hỏi thông tin về sinh viên, phụ huynh sẽ liên lạc với bộ phận nào? Ở 
đâu?

Phụ huynh có thể liên hệ Bộ phận Hỗ trợ sinh viên RMIT Connect (xem trang 4):
Cơ sở Nam Sài Gòn: +84 28 3776 1306  
(9:00 - 17:00, thứ Hai đến thứ Bảy)

Cơ sở Hà Nội: +84 24 3724 5930  
(9:00 - 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu | 9:00 - 12:00 thứ Bảy)

     https://www.rmit.edu.vn/rmit-connect
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Chia sẻ của sinh viên

Lã Hạnh Uyên
Cử nhân Kinh doanh 
(Kinh tế & Tài chính)

Nhờ các bài tập mô phỏng thực tiễn, mình đã có một nền tảng 
vững chắc cho sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư. Mình rất thích 
môi trường quốc tế tại RMIT, chương trình trao đổi toàn cầu, 
và chương trình học sinh động. Các hoạt động ngoại khóa giúp 
củng cố tiếng Anh và những kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng 
tìm kiếm.

Lê Minh Thái
Cử nhân Kinh doanh 

(Quản trị)

Mình hiện là chuyên viên tư vấn dự án tại APCO Worldwide, 
một công ty tư vấn toàn cầu của Mỹ. Mình chọn môi trường 
RMIT bởi sự đa dạng, chất lượng giảng dạy cũng như nguồn tài 
nguyên học tập tuyệt vời. Kỹ năng phân tích mình được trang bị 
ở trường chính là một trong những yếu tố đưa đến thành công 
trong sự nghiệp.

Cử nhân Kỹ thuật 
(Kỹ sư Phần mềm)

Trần Lê Nhã Trân

Mình đã tham gia chương trình trao đổi đến Úc và thực tập 
tại Intel. Tại RMIT, những người bạn xung quanh mình đều là 
những sinh viên có động lực cao và tư duy kinh doanh tốt.  
Nền giáo dục tại RMIT rất toàn diện, một sinh viên chuyên về kỹ 
thuật như mình cũng tự tin có đủ kiến thức về kinh doanh để tự 
khởi nghiệp.

Kinh Văn Quân Giao
Cử nhân Truyền thông 

(Truyền thông Chuyên nghiệp)

Mình hiện đang điều hành công ty khởi nghiệp Phleek, 
một ứng dụng mua sắm theo phong cách cá nhân đầu tiên 
tại Việt Nam. RMIT đã hỗ trợ rất nhiều cho con đường sự 
nghiệp của mình, là nơi cho mình biết như thế nào là sự sáng 
tạo không giới hạn.

Đại học RMIT -  
Chất lượng giáo dục hàng đầu
Bằng Cử nhân được cấp bởi Đại học RMIT đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục cao nhất của 
Úc và được công nhận trên toàn thế giới.

*   Bảng xếp hạng Đại học Thế giới Quacquarelli Symonds 2018
 **  Bảng xếp hạng Đại học Thế giới Quacquarelli Symonds theo ngành học 2018 
*** Theo số liệu thống kê của phòng Hướng nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp RMIT
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