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 Sau 21 năm, Nhà trường đã cấp bằng tốt nghiệp cho 33.500 Cử nhân, Kỹ sư,
 Kiến trúc sư và 23 Thạc sĩ. Nguồn nhân lực từ Trường ĐH Văn Lang đã được thị
 trường lao động chấp nhận. Nhiều thế hệ cựu SV đã trưởng thành, có đóng
 góp thực sự cho xã hội và tạo ra đội ngũ cựu SV Văn Lang với những hoạt
động hỗ trợ thế hệ đàn em.

Trụ sở chính của Trường toạ lạc ở trung tâm Tp. HCM - 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1. 
 Cơ sở 2 cách đó hơn 6km - 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh. Ký túc xá đặt
 tại 160/63A-B Phan Huy Ích, Q. Gò Vấp. Khu trường mới diện tích rộng hơn 5.2 ha
 đang xây dựng tại P. 5, Q. Gò Vấp hướng đến một không gian đại học hiện đại.
Các cơ sở đều thuộc sở hữu của Nhà trường, chỉ dành phục vụ đào tạo.

 Năm 2016, Nhà trường tuyển sinh trên cơ sở kỳ thi THPT quốc gia và 
 tổ chức thi các môn năng khiếu để xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, 
 Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN).

Chỉ tiêu: 2.700 sinh viên đại học, 30 học viên cao học.

Đội ngũ sinh viên là tài sản quý giá nhất của Trường ĐH Văn Lang.

  Trường ĐH Văn Lang hiện có
 10.700 sinh viên (SV) bậc Đại học
 và 39 học viên Cao học, hệ chính
 quy tập trung. Văn Lang là trường
 ĐH đa ngành, 18 ngành của
 Trường được tổ chức thành 4 nhóm:
 Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế, 
 Kiến trúc – Mỹ thuật ứng dụng
 và Xã hội – Nhân văn. Các chương
 trình hợp tác quốc tế được triển khai 
 mạnh mẽ. Đội ngũ cán bộ, 
 giảng viên (GV) cơ hữu ngày
 một lớn mạnh, cùng với đội
 ngũ GV thỉnh giảng uy tín, 
 đảm bảo chất lượng hoạt động
 điều hành và đào tạo của Trường.

 Năm 2006, Trường ĐH Văn Lang
tham gia hệ thống kiểm định 

 chất lượng đào tạo đại học
 của Bộ GD & ĐT Việt Nam, là 1
 trong 20 trường ĐH đầu tiên
 tham gia hệ thống kiểm định
 này. Tháng 02/2009, Hội đồng
 Quốc gia Kiểm định Chất lượng
 Giáo dục đã đề nghị Bộ trưởng
 Bộ GD & ĐT công nhận Trường
 ĐH Văn Lang “đạt tiêu chuẩn
chất lượng giáo dục quốc gia”.

HỆ THỐNG VĂN BẰNG CỦA 
TRƯỜNG ĐH VĂN LANG  
NẰM TRONG HỆ THỐNG  

VĂN BẰNG QUỐC GIA
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Đại học không phải là lựa chọn duy nhất nhưng là con đường mơ ước 
của nhiều học sinh THPT. Điểm khởi đầu của đường vào đại học là sự 

nhận thức bản thân (năng lực, phẩm chất, sở thích) và hiểu biết ngành 
nghề (công việc, nhu cầu nhân lực). Điểm đến là một ngành học, một tên 
trường cụ thể.

Trường ĐH Văn Lang đã đồng hành với học sinh THPT trong các hoạt động  
tư vấn, hướng nghiệp. Mùa xuân hằng năm, Trường ĐH Văn Lang tư vấn 
hướng nghiệp, tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT ở Tp.HCM và các tỉnh. 
Mùa hè, khi các trường THPT tổng kết năm học, Trường ĐH  Văn Lang trao 
tặng học bổng cho những học sinh đạt thành tích cao.  

Từ tháng 7 hằng năm, Trường ĐH Văn Lang tổ chức tư vấn trực tiếp tại  
Trụ sở 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM. Đồng thời, tháng 8 hằng 
năm, Trường tổ chức Hội thảo, đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các 
vị trưởng, phó khoa/ngành đào tạo, cùng các cán bộ, GV, SV Văn Lang… 
cung cấp cho phụ huynh và thí sinh những thông tin mới nhất về quy định 
xét tuyển, chỉ tiêu, hồ sơ, học phí khóa học mới.

Trang thông tin Tuyển sinh của Trường cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy 
chế, chỉ tiêu, lộ trình, thi tuyển và xét tuyển. Tất cả nhằm giúp thí sinh có 
đủ thông tin để chọn đúng ngành nghề, vững vàng bước vào giảng đường ĐH.

ĐƯỜNG VÀO ĐẠI HỌC PHẦN 1
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 Nộp hồ sơ ĐKDT: tại trường THPT. Thí sinh tự do nộp tại địa điểm do 
                                    Sở GD & ĐT địa phương quy định.

(Thí sinh thi các môn Vẽ tại Trường ĐH Văn Lang từ ngày 12 - 14/7)

 Để xét tốt nghiệp THPT: Đăng ký thi 4 môn, trong đó 3 môn bắt buộc: Toán,
Ngoại ngữ, Văn và 1 môn do học sinh chọn trong các môn: Lý, Địa, Hóa, Sử, Sinh.

 Để tuyển sinh đại học: Đăng ký cụm thi THPT quốc gia do trường ĐH chủ trì;
các môn thi theo tổ hợp môn (khối thi) vào ngành, trường mình chọn.

 Nếu kết quả này đạt từ 5.0 điểm trở lên, thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT
(tất cả các bài thi phải > 1.0 điểm).

+ 
+ 

+ 

Tổng điểm KK
(nếu có)

ĐXTN = 
4

2

Điểm TB cả năm
lớp 12 

Điểm ƯT
(nếu có)

Tổng điểm
4 bài thi

Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng 
đảm bảo chất lượng đầu vào (do Bộ 
GD & ĐT quy định) và đạt điểm nhận 
hồ sơ xét tuyển của trường ĐH, có thể 
đăng ký tuyển sinh ĐH. 

 Xét tuyển NV1 (01 – 12/8):  mỗi  
thí sinh được đăng ký xét tuyển vào  
tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành. 

  Xét tuyển NVBS: 10 ngày mỗi đợt xét 
tuyển, mỗi thí sinh được đăng ký xét 
tuyển vào tối đa 3 trường, mỗi trường 
tối đa 2 ngành.

                                                 Lịch thi:  01/7: Toán, Ngoại ngữ               03/7: Địa, Hoá

                                                      02/7: Văn, Lý                                 04/7: Sử, Sinh

  (Các môn Vẽ: thi riêng)

Thí sinh được cấp 01 giấy chứng nhận 
kết quả thi; sử dụng mã số ghi trong giấy 
chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét 
tuyển; dùng giấy chứng nhận kết quả thi 
làm hồ sơ nhập học vào trường mà mình 
chọn học sau khi trúng tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển qua bưu điện 
và trực tuyến.

Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không 
được thay đổi nguyện vọng và rút hồ sơ.

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Trần Quang Khải, Tp. HCM, 16/1/2016.
Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT
Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. HCM, 22/2/2016.

KỲ THI THPT QUỐC GIA
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Các môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa: lấy điểm thi từ kỳ thi THPT quốc gia.

Các môn Vẽ (tuyển vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế Công nghiệp, Thời trang, Nội thất, Đồ họa): thi tại  Văn Lang hoặc xét 
điểm các môn Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình họa từ 7 trường ĐH: Kiến trúc Tp. HCM, Mỹ thuật Tp. HCM, Tôn Đức Thắng, 
Bách khoa Tp. HCM, Nghệ thuật Huế - ĐH Huế, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp.

Ngày thi các môn Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa và Vẽ Trang trí ở trường ĐH Văn Lang: 12 - 14 /7

Hồ sơ, lệ phí thi:  xem chi tiết tại www.vanlanguni.edu.vn.

(*): Môn thi chính                                              (*) Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa: Vẽ đầu tượng

Năm 2016, Trường ĐH Văn Lang Xét tuyển và Thi tuyển kết hợp xét tuyển.

Thiết kế Công nghiệp (D210402) Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật * | 
 Toán, Lý,  Vẽ Mỹ thuật* | 
 Toán, Văn, Vẽ  Trang trí * | 
Văn, Vẽ Hình họa,  Vẽ Trang trí *

22 22 15.000.000

Thiết kế Nội thất (D210405) 22 22 15.000.000

Thiết kế Đồ họa (D210403) Toán, Văn, Vẽ Trang trí * | 

Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí *

22 22 15.000.000

Thiết kế Thời trang (D210404) 22 22 15.000.000

Kiến trúc (D580102)
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật * |  
Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật *

24 24 15.000.000

Ngôn ngữ Anh (D220201) Toán, Văn, Anh * 23 24.5 11.000.000

Quản trị Kinh doanh (D340101)

Chuyên ngành Quản trị Hệ thống 
Thông tin - ISM 

Toán, Lý, Hóa | 
Toán, Lý, Anh | 
Toán, Văn, Anh

16,5 18
11.000.000

13.000.000

Kinh doanh Thương mại (D340121) 16,5 18 12.000.000

Tài chính Ngân hàng (D340201) 15 17.5 12.000.000

Kế toán (D340301) 16 18 12.000.000

Kỹ thuật Phần mềm (D480103) 
(Đào tạo theo chương trình của
Carnegie Mellon University, CMU, Mỹ)

15 15 16.000.000

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 
(D340103) 
 
Quản trị Khách sạn (D340107)

Toán, Lý, Hóa |  
Toán, Lý, Anh |  
Toán, Văn, Anh |  
Toán, Văn, Pháp

15
17 | 17 |  
17 | 16.25

13.000.000

15 17 12.000.000

Chương trình Anh văn tăng cường:                                                                                                                                           13.000.000

Chương trình Hai văn bằng Việt Nam - Pháp:                                                                                                                        16.000.000

Quan hệ Công chúng (D360708)
Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |  
Toán, Văn, Anh |  Văn, Sử, Địa

16.5 | 16.5 | 
16.5 | 15

17.5 | 17.5 | 
17.5 | 16.5

12.000.000

Công nghệ Sinh học (D420201) Toán, Lý, Hóa | Toán, Sinh, Hóa |  
Toán, Sinh, Lý | Toán, Sinh, Anh 15 15 11.500.000

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 
(D510406)

Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |  
Toán, Sinh, Hóa | Toán, Hóa, Anh 15 15 11.500.000

Kỹ thuật Nhiệt (D520115)
Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh |
Toán, Hóa, Anh

15 15 10.000.000

Kỹ thuật Công trình Xây dựng 
(D580201) Toán, Lý, Hóa | Toán, Lý, Anh 15 15 11.000.000

NGÀNH (MÃ NGÀNH) TỔ HỢP MÔN THI THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN 2015

NV 1 NV BỔ SUNG

HỌC PHÍ 2016  
(VNĐ/HK)

 

TRƯỜNG ĐH VĂN LANG TUYỂN 2.700 SINH VIÊN
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Học phí được công bố một lần từ đầu 
khóa và không tăng trong suốt khóa học.

Ngoài học phí, SV không phải đóng 
thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

Văn Lang là trường ĐH đầu tiên  
xây dựng chính sách học phí minh bạch,  
ổn định; và kiên định giữ vững chính 
sách này từ  năm 2001 đến nay.

Tư vấn trực tiếp:

45 Nguyễn Khắc Nhu, Q. 1, Tp. HCM.

Email:

tttt@vanlanguni.edu.vn

p.dt@vanlanguni.edu.vn

tuyensinh@vanlanguni.edu.vn

Điện thoại:

08. 3837 4596 - 08. 3837 3741

08. 3836 4954 - 08. 3837 9640

Live chat

http://tuyensinh.vanlanguni.edu.vn 

 Website:   
www.vanlanguni.edu.v n

KTX Văn Lang ở số 160/63A-B Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, đảm bảo nơi ở và 
sinh hoạt cho khoảng 600 SV. 

KTX được phủ sóng wifi, hệ thống quét thẻ ra vào, có các phòng tự học,  
căn-tin,... tạo điều kiện cho SV sinh hoạt và học tập tốt. 

Chi phí ở KTX khoảng 200.000 đến 250.000 đồng/tháng. 

Trong thời gian đón tân SV nhập học, Trường hướng dẫn đăng ký ở KTX hoặc 
cung cấp địa chỉ nhà trọ, hướng dẫn đường đi,  hỗ trợ trực tiếp đưa SV đến nơi ở. 

 Chính sách học phí

 Chính sách học phí

Ký túc xá

Học bổng

Học bổng Văn Lang: Dành cho tất cả SV đang theo học tại trường có kết quả 
học tập tốt. Có 5 mức học bổng: 100%, 50%, 25%, 15%, 10% học phí của 
học kỳ đạt học bổng. 

Học bổng CSC: Dành cho SV ngành Kỹ thuật Phần mềm đào tạo theo 
chương trình CMU tại Trường ĐH Văn Lang. 10 suất/năm, 5.000.000/suất.

Học bổng Huỳnh Tấn Phát: Dành cho SV ngành Kiến trúc: Xuất sắc (15.000.000 
đồng/năm),  Giỏi (10.000.000 đồng/năm).

Học bổng cựu SV Thương mại: 35 suất/năm, 2.000.000/suất.

Học bổng cựu SV Kế toán: 20 suất/năm, 500.000/suất.

Học bổng cựu SV Tài chính Ngân hàng: 10 suất/năm, 500.000/suất.

Lễ trao học bổng  CSC, 18/12/2015 Tặng sách đồng môn
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Do tuyển sinh toàn quốc, số lượng SV từ các tỉnh về Văn Lang học tập khá lớn. Trong mùa 
hè, SV tình nguyện của Trường đã khảo sát, tìm kiếm các địa chỉ nhà trọ trong khu vực 
gần Trường, tập trung ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Q.1, Q.3, Q.5, Q.10… Mỗi năm, 
khoảng 1000 địa chỉ nhà trọ được các lớp SV đàn anh đàn chị giới thiệu cho tân SV. Đây 
là một trong những truyền thống đẹp của SV Văn Lang: thế hệ trước giúp đỡ, hướng dẫn và 
chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt và học tập với đàn em.

Từ 9/1/2015, mức vốn cho vay là 12.500.000 
đồng/năm/SV. Lãi suất ưu đãi 0,65%/
tháng. SV hoàn trả tiền vay sau khi ra 
trường và đi làm. Hồ sơ vay vốn: Liên hệ  
văn phòng khoa.

Theo hợp tác giữa Trường ĐH Văn Lang 
và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển  
Nông thôn chi nhánh 3, SV ngành Kỹ thuật 
Phần mềm đào tạo theo chương trình CMU 
tại Văn Lang sẽ được vay 80% học phí. 
Trường ĐH Văn Lang bảo lãnh tín chấp cho SV.

Ngoài diện đối tượng chính sách, anh chị 
em ruột cùng học tại Trường ĐH Văn Lang 
được xét giảm học phí. Đối với anh/chị em 
ruột cùng đang học, mỗi SV được giảm 12%  
học phí; đối với cựu SV có anh/ chị em ruột 
đang học, SV đang học được giảm 8% học phí.

HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Quỹ tín dụng học tập
dành cho SV 

Hỗ trợ dành cho SV ngành
Kỹ thuật Phần mềm

Giảm học phí cho 
anh chị em ruột
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Bước vào giảng đường ĐH,  bạn có thể còn lạ lẫm. Phần này cung cấp cho 
bạn cái nhìn chung về hành trình ĐH của mình. Năm nhất với nhiều 

ấn tượng sẽ sớm trôi qua. Năm hai, bạn không còn là lính mới. Một số bạn sẽ 
định hướng chọn chuyên ngành. Bạn sẽ thấy không phải tất cả kiến thức, 
kỹ năng đều nằm trong giờ giảng trên lớp. Hoạt động ngoại khoá cũng là học 
tập và trưởng thành. Năm ba, bạn học kiến thức chuyên ngành, rèn luyện 
phong cách làm việc chuyên nghiệp. Bạn sẽ học và thi các chứng chỉ nghề 
nghiệp, tăng giá trị cho hồ sơ ứng tuyển. Làm thêm, tham dự tuyển dụng… 
là những kinh nghiệm quý giá. Năm cuối, bạn tiến gần đến đích: tốt nghiệp, 
và hướng đến hành trình: lập nghiệp. Những trải nghiệm sau cùng của đời SV, 
những chuẩn bị nước rút cho ngày tốt nghiệp, những dự định đầu tiên về 
việc làm – đó là hành trình của SV năm cuối.

“Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng khi bạn đã đi trên con đường của 
mình, mọi sự sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hãy dũng cảm và can đảm, bạn không  
đơn độc và bạn có một cuộc sống tuyệt vời phía trước.”

 GS. John Vũ – GV Carnegie Mellon University, nguyên Kỹ sư trưởng Tập đoàn Máy bay Boeing

HÀNH TRÌNH SINH VIÊNPHẦN 2
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Lễ Hội  Khai giảng

Phương pháp học ĐH

Khác với THPT, bạn sẽ học trong giảng đường lớn; sử dụng phòng thí 
nghiệm, phòng lab với trang thiết bị hiện đại; làm việc tại họa thất, xưởng 
thực hành; kết nối Internet miễn phí ở các không gian công cộng trong 
Trường; sử dụng kho sách mở tại Thư viện (tự vào kho chọn sách; đọc tại chỗ, 
mượn về nhà miễn phí; đề xuất mua sách).

Mạng thông tin (www.vanlanguni.edu.vn) là kênh kết nối, chia sẻ dữ liệu, 
thông tin giữa Nhà trường với SV, phụ huynh. Mạng diện rộng kết nối Internet, 
cập nhật tin tức chung. Mạng nội bộ truy cập trong khuôn viên Trường, cung 
cấp thông tin phong phú: tin tức, dữ liệu đào tạo, tài nguyên dạy – học...

Làm việc nhóm là phương pháp học ở ĐH: học cách chấp nhận sự khác biệt 
trong tư duy, phong cách; học cách nghiên cứu, trình bày tự tin, bản lĩnh; học 
cách làm việc có kế hoạch, quy trình, trách nhiệm. Kỹ năng làm việc nhóm rèn 
luyện suốt quá trình học sẽ theo bạn vào môi trường làm việc sau này.

Ở ĐH, khối lượng kiến thức đồ sộ và chuyên sâu hơn, đòi hỏi bạn chăm chỉ; sử 
dụng kỹ năng và học một cách thông minh hơn. Từ khoá là “TỰ”, trong đó có 
“tự học”. Sở hữu tinh thần này, bạn sẽ thấy ĐH là cơ hội để trưởng thành. 

Thái độ học tập suốt đời là giá trị Văn Lang phấn đấu xây dựng cho SV. 
Ngay năm nhất, các bạn được khuyến khích, hướng dẫn đọc, ghi chú tài liệu 
hiệu quả. 

SV năm nhất cần lưu ý sự khác biệt trong hình thức thi ở ĐH. Thay vì trả 
bài, kiểm tra 15 phút, 1 tiết, bạn sẽ có điểm thuyết trình, làm việc nhóm,  giữa 
kỳ.  Ngoài tự luận, trắc nghiệm, còn có các hình thức thi và kiểm tra khác:  tiểu 
luận, đồ án, vấn đáp,… 

Lễ Hội Khai giảng tại Văn Lang 
chỉ dành cho SV năm nhất gồm 2 
phần: Lễ và Hội; Trong 4 – 5 năm 
học, bạn chỉ một lần là “nhân vật 
chính” trong một Lễ Hội ấn tượng. 
Phần Lễ trang trọng, ngắn gọn. 
Phần Hội do các anh chị khoá trên 
thiết kế đầy ắp niềm vui, hứng khởi.

Hoạ thất lầu 4 , cơ sở 1.

Thư viện, Trụ sở chính.

Trao đổi với đối tác về phần mềm đào tạo 
ngành Kiến trúc, 1/3/2016

Lễ Hội Khai giảng dành cho SV khoá 21, 27/9/2015.

NĂM NHẤT
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Chỉ khi định hướng ngành nghề 
đúng và đầy đủ thì các bạn mới vững 
vàng và kiên trì hành trình SV; không 
chuyển ngành, chuyển trường, nghỉ 
học giữa chừng hay gắng gượng học, 
miễn cưỡng làm việc sau tốt nghiệp. 
Văn Lang mong muốn nhìn thấy SV 
vào Trường trẻ trung, hăng hái và sau 
những tháng ngày học tập, rèn luyện 
sẽ tốt nghiệp tự tin, chững chạc, và 
vững bền, sâu sắc hơn niềm đam mê 
dành cho ngành nghề.

Tháng 7, SV năm nhất bắt đầu đợt 
học Giáo dục quốc phòng (GDQP). 
Địa điểm học là Trường ĐH Trần 
Đại Nghĩa (189 Nguyễn Oanh, Q. 
Gò Vấp). 112 tiết lý thuyết và 153 
tiết thực hành, các bạn sẽ học 3 
nội dung chính: Đường lối quân sự 
của Đảng, Công tác quốc phòng, 
Kỹ thuật và chiến thuật bộ binh. 
Hoàn thành khoá học, SV được 
nhận Chứng chỉ GDQP – điều 
kiện cần để được xét tốt nghiệp.

“Trong những năm tháng SV, thầy cô đã giúp 
chúng tôi am hiểu tường tận về chương trình 
học, vị trí làm việc, yêu cầu chuyên môn, yêu 
cầu kỹ năng bổ trợ; làm chúng tôi vững tin hơn 
với cam kết giải quyết việc làm cho 100% SV. 

Lòng yêu nghề của chúng tôi ngày càng sâu bền 
cùng những trải nghiệm thực tế khi kiến tập 
thực tế năm 2, thực tập có lương vào năm 3 và 
một chỗ làm ổn định, đúng chuyên ngành khi  
tốt nghiệp.”

Trương Đức Thiện, SV ngành Kỹ thuật Nhiệt, 
tốt nghiệp năm 2013

Nghĩ về nghề nghiệp, về nơi mình sẽ làm việc 
là điều SV năm nhất ngành Quản trị Khách 
sạn có được tại Ngày hội tuyển dụng Tập 
đoàn Starwood, 06/3/2013. 

“Mọi thứ đều mới mẻ và chuyên nghiệp. 
Chúng em hơi “khớp” vì hội thảo sử dụng 
Tiếng Anh hoàn toàn. Chúng em nghĩ mình 
phải rèn luyện giao tiếp ngoại ngữ để thành 
công trong nghề nghiệp sau này. Chúng em 
biết được văn hoá “care”, khó khăn của nghề 
từ những chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành.”

Hà Thy, SV ngành Quản trị Khách sạn, 
khóa 2012 - 2016

Định hướng ngành

Học kỳ quân ngũ

KHỞI ĐẦU MỚI
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 NĂM
NHẤT

Sau 1 năm học và tìm hiểu về ngành, 
cùng với điểm học tập và cơ cấu lớp 
bạn sẽ chọn chuyên ngành. Kinh doanh 
Thương mại có 3 chuyên ngành: 
Thương mại quốc tế, Marketing, Quản trị  
hậu cần và chuỗi cung ứng. Ngôn ngữ 
Anh có 2 chuyên ngành: Tiếng Anh 
Thương mại và Tiếng Anh sư phạm. 
Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành 
Quản trị Hệ thống Thông tin (đào tạo 
theo chương trình của Canergie Mellon 
University - CMU, Mỹ). Thiết kế Đồ họa 
có chuyên ngành Đồ họa tương tác.    

Hội thảo chuyên ngành được tổ chức tại 
các khoa, mở cửa tự do. Đây là dịp để 
bạn lắng nghe kinh nghiệm và chia sẻ từ 
doanh nghiệp, nhà quản lý; tích luỹ hiểu 
biết, kỹ năng nghề nghiệp. Đa phần các 
hội thảo đều có học bổng, khoá học ngắn 
hạn, và cơ hội tuyển dụng dành cho SV.  
Kiến thức chuyên môn giúp bạn có được 
công việc, kỹ năng mềm sẽ giúp bạn thăng 
tiến trong công việc. Những kỹ năng như 
giao tiếp, lãnh đạo, làm việc  nhóm, quản 
lý thời gian, vượt qua khủng hoảng, sáng 
tạo và đổi mới, làm việc theo mục tiêu…  
không được học trực tiếp, nhưng sẽ được 
định hướng, rèn luyện ngay khi bạn bắt 
đầu có ý thức và hiểu biết về chúng. 

Là sân chơi học thuật, môi trường giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của 
SV ngành Thời trang. Với 11 a.m show, bài giảng từ trang sách được thể hiện 
qua sản phẩm thực hành. Từ cách tổ chức, kiểm soát các công đoạn, SV nắm 
bắt được yêu cầu trong công việc của một nhà thiết kế, kỹ năng sáng tạo và 
làm việc nhóm.

Không phải SV nào cũng đam mê và tìm thấy niềm vui trong NCKH. 
Hơn cả yêu thích, khi NCKH, bạn cần quyết tâm, kiên nhẫn, cố gắng. 
Giảng viên luôn tận tâm hướng dẫn, giúp bạn phát triển năng lực 
nghiên cứu. SV Văn Lang đã để lại nhiều ấn tượng tại các cuộc thi: 
Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, Eureka, Loa Thành, Archiprix Sea.

“...Chúng tôi đã xây dựng nhiều công trình ở đất nước Việt Nam xinh đẹp của các bạn. 
1 hoặc 2 năm nữa, các bạn ngồi đây sẽ trở thành những kỹ sư, nhà thiết kế. Hãy sử dụng 
những tiêu chuẩn mới nhất đảm bảo an toàn cho công trình trong tương lai. Hãy lưu ý vấn đề  
an toàn lao động , vì nó liên quan đến cuộc sống của con người....”

Ông Sami Nour Kteily , Tổng Giám đốc .PEB Steel

11a.m Show chủ đề Subtraction Cutting , 19/11/2015.

NĂM HAI

Chọn chuyên ngành

Kỹ năng nghề nghiệp

11a.m Show

Nghiên cứu khoa học

Xưởng may ngành Thiết kế Thời trang. 
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Cà phê sách là ý tưởng mang Thư viện 
đến với mọi người, mở rộng không 
gian đọc và chia sẻ kiến thức. Tham 
dự Cà phê sách, bạn được nghe giới 
thiệu những cuốn sách hay, sách mới 
trong năm, trong mùa. Bản thân bạn 
có thể trở thành diễn giả của Cà phê 
sách hay thành viên CLB Bạn đọc.  
Từ đây, bạn được phát triển kỹ năng 
đọc và tự học – những kỹ năng được 
sử dụng suốt đời. 

Văn nghệ không chỉ là cuộc chơi. Từ 
sân khấu và cả ngoài sân khấu, bạn sẽ 
học được nhiều thứ, cả kỹ năng làm 
việc nhóm và tổ chức chương trình.

Trường Văn Lang có hơn 30 CLB - Đội 
– Nhóm: Bạn đọc, Bóng bàn, Cờ vua – 
Cờ tướng, Guitar, SOL (Sound of Life), 
Doanh nghiệp trẻ, A&M,… Là thành viên 
Đội Công tác xã hội, bạn sẽ thăm trại trẻ 
mồ côi, nhà mở, chia sẻ với những hoàn 
cảnh không may. Kỹ năng sống, thái độ 
sống tích cực, ý thức và trách nhiệm với 
cộng đồng… là những điều mà hoạt 
động Đội mang lại. CLB Kỹ năng Ba lô 
xanh giúp bạn hoạt động nhóm, tổ 
chức, điều hành trò chơi tập thể… Hầu 
như mỗi khoa đều có CLB Tếng Anh: 
CLB FOLA khoa Ngoại ngữ, CLB Tiếng 
Anh khoa CN&QL Môi trường...

“Khi tham gia chuẩn bị, tôi mới thấy hậu trường vất vả. Các anh chị đã tận tình hướng dẫn để 
những bạn mới “vào nghề” như tôi vừa học, vừa làm: nghiêm túc thảo luận để có kịch bản logic; 
một tháng đi sớm về muộn tập luyện… Những điều đó khiến tôi cảm nhận rõ hơn thành công 
không chỉ đến từ khán giả, từ sân khấu mà còn từ những người chuẩn bị, tổ chức. Hơn cả niềm 
vui trình diễn là niềm vui được làm việc, được là thành viên của tập thể quan tâm, gắn bó. Chính 
những điều đó khiến chúng tôi tự tin, dù biết mình chưa chuyên nghiệp.” 

Hình Bảo Xuyên, SV năm Ba ngành Kỹ thuật Phần mềm

Áo cam Event là một dấu ấn đẹp trong đời sống SV Văn Lang. CLB Event tập hợp SV nhiều 
ngành, gồm 4 bộ phận: Event, PR, Logistic, Media; giúp SV trang bị kỹ năng làm việc độc lập, 
làm việc nhóm, nói chuyện trước công chúng , MC…CLB tham gia tổ chức các hoạt động lớn 
của Trường: Khai giảng , Tốt nghiệp, Giải Việt dã… 

“…Những cảm xúc của tôi không chỉ đến từ câu chuyện, từ cách nói chuyện của diễn giả, mà 
còn từ chính chương trình. Không khó tìm một quán cà phê sách trong thành phố này, nhưng 
không phải ở trường ĐH nào bạn cũng có thể tận hưởng cà phê sách, để được học cách yêu 
sách. Tôi đọc từ Internet: “Hãy mở sách ra như mở trang trí tuệ của bạn”. Ở Pháp có ngày hội 
đọc sách hằng năm, ở Mỹ có chiến dịch “Cả thành phố cùng đọc một cuốn sách” (One city, 
one book), và ở Văn Lang nhỏ bé, bạn có thể đọc sách theo phong cách hiện đại – cà phê sách. 
Thật vui khi thấy sách vẫn được quý trọng. Tôi tin rằng , trở về nhà sau đêm Cà phê sách, mọi 
người đã hạnh phúc…”

Nguyễn Thị Mến

HỌC TẬP & HOẠT ĐỘNG

Hội diễn văn nghệ

CLB - Đội - Nhóm    

Cà phê sách
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Nguyễn Sỹ Hà, Bùi Cẩm Chi được LCCI  
trao huy chương bạc thế giới, 22/5/ 2011, 

Khách sạn Duxton, Q.1, Tp. HCM.

Bạn có thể làm thêm trong Trường: 
trực Thư viện; chụp ảnh, viết bài 
cho website; dẫn chương trình; trực 
thang máy; phục vụ căn-tin…, hoặc 
làm thời vụ bên ngoài. SV làm thêm 
trong Trường nhận lương theo giờ 
làm, 19.000đ/giờ. Làm thêm giúp bạn 
trưởng thành hơn về nhận thức và khả 
năng quản lý tài chính cá nhân.

“Tiếp tân ở Grand Place, PG hội chợ 
Vietbuild,… Chủ yếu, mình làm bán thời 
gian để không ảnh hưởng đến việc học. Qua 
những công việc đó, mình đã trau dồi thêm 
những kỹ năng mềm cần thiết.”

Lâm Ngọc Minh, ngành Quản trị Kinh doanh

Kiến tập là phần quan trọng trong quá 
trình đào tạo, giúp người học tiếp cận 
môi trường làm việc thực, quan sát, thử 
sức, hiểu yêu cầu nghề nghiệp. Đây là 
cơ hội để bạn “kiến” (quan sát) và “tập” 
làm những việc cụ thể trong nghề. 

Trường ĐH Văn Lang hợp tác với tổ chức LCCI (Phòng Thương mại & Công 
nghiệp Luân Đôn, Anh) đào tạo và cấp Diploma (bằng) hoặc Certificate (chứng 
chỉ) Kế toán quốc tế - bằng cấp được hơn 120 quốc gia công nhận.

“Ngày đầu học chương trình LCCI khá vất vả: 100% GV nước ngoài giảng dạy, giáo trình 
bằng Tiếng Anh và sự khác biệt khi lần đầu tiếp cận những chuẩn mực kế toán quốc tế. Để 
biến kế hoạch thành hiện thực, Chi nỗ lực không ngừng. Vượt qua 250.000 thí sinh trên 
toàn thế giới, Chi đạt giải thưởng World Silver Medallion. Hiện Chi là chuyên viên quản lý 
tín dụng tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.”

Bùi Cẩm Chi, SV ngành Tài chính Ngân hàng , tốt nghiệp năm 2011.

“SV học LCCI khi ra trường đạt yêu cầu tuyển dụng của những công ty lớn như KPMG, 
Ernst & Young , PWC, DTL, Glaxo Smith Kline, Eastern, Daelim,… Nhiều SV được 
tuyển thực tập ở các công ty kiểm toán Malaysia. Điều đó chứng minh lợi thế của bằng cấp 
LCCI trên thị trường lao động trong và ngoài nước…”

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh, Trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán

SV Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán có một chương trình đặc biệt: 
Mô phỏng hoạt động Kế toán ở doanh nghiệp. SV thực hiện thao tác, nghiệp 
vụ của kế toán viên thực thụ, trên hồ sơ chứng từ thực, do các chuyên gia đến 
từ doanh nghiệp hướng dẫn.

Tại Văn Lang, Mô phỏng Kế toán là môn học tạo bước đột phá trong chương trình 
đào tạo, được triển khai từ năm 2004 nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và 
thực tiễn. Thông tin phản hồi từ doanh nghiệp: SV Kế toán ra trường có thể làm việc 
được ngay.

“…Mô phỏng Kế toán là điều giá trị nhất mà 
tôi tích lũy được trong 4 năm. Chương trình 
này hầu như các trường khác chưa có. “

Nguyễn Sỹ Hà, SV ngành Kế toán, tốt nghiệp 
năm 2011, Trợ lý kiểm toán Công ty PwC.

Sinh viên năm 3 ngành Kế toán báo cáo kiến tập, 9/12/2015.

 NĂM
NHẤT

NĂM BA

Chứng chỉ LCCI Làm thêm

Kế toán mô phỏng

Kiến tập
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 Ngày 22/11/2015, sự kiện của năm dành cho sinh viên mỹ thuật Văn Lang diễn ra: Hòa
 sắc “Khải huyền”. Vượt qua sự phân biệt mới – cũ, vượt qua sự chia tách ngành nghề,
 vượt qua ranh giới thực tại – tưởng tượng, các thế hệ sinh viên bước vào không gian giả
 định do chính mình tái sinh và sáng tạo. Ý nghĩa của “Khải huyền” được chuyển tải trong
 những hình ảnh tạo nên từ 3 ký tự, 9 đoạn thẳng đi từ rời rạc đến kết nối hoàn toàn.
 Qúa khứ, chúng ta là 3 dấu gạch đứng riêng lẻ - những cá thể tách biệt. Hiện tại, chúng
 ta là cánh cổng chuyển giao – đang dần nối liền. Tương lai, chúng ta là hình tam giác –
cố kết bền chặt, cùng hướng đến những thử thách đầy hứa hẹn với sức mạnh lớn lao.

 Có một điều trùng lặp khá lạ, như là thiên cơ, mỗi dịp Hòa sắc thì trời lại mưa. Năm
 nay, mưa thật to, thật lâu. Những chiếc áo đỏ khoác vai nhau, nắm tay nhau, hò reo
 dưới mưa, say sưa tận hưởng sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Và ngọn đuốc tượng trưng
 cho tinh thần “Hòa nhưng dám khác biệt” của sinh viên Mỹ thuật vẫn cháy sáng,
trao lại cho khóa mới với niềm tự hào, yêu thương của Thầy Cô, anh chị khóa trên.

 Những khoảnh khắc của Hòa sắc được tạo nên từ mồ hôi, tư duy và trái tim của sinh viên
 Mỹ thuật. Đồng lòng, chung tay, chúng ta – những người có khi chưa từng biết mặt, biết
 tên - đã cùng nhau “hòa” thành “sắc” đúng nghĩa và góp phần giúp ngọn lửa Hòa sắc được
 cháy mãi. Trong hội trường, trên sân khấu, bên cánh gà, áo đỏ ngập tràn; và sau lưng áo
 là những logo khác nhau. 11 thế hệ, 9 mùa Hòa sắc – tất cả đã tụ hội về đây. Có chiếc
 áo còn mới, có chiếc áo sờn màu; tất cả cùng chia sẻ với nhau khoảnh khắc xúc động,
 ngọt ngào. Và chúng ta biết mình không cô đơn trên hành trình đam mê, sáng tạo này.

 Mỗi mùa Hòa sắc một màu sắc riêng. Nhưng khi nào sự kết nối vẫn còn bền chặt, chúng ta
 vẫn vì nhau và vì mọi người thì lúc đó Hòa sắc nào cũng tuyệt vời, như 9 mùa Hòa sắc của
hôm qua.

Hòa sắc 11 thế hệ SV mỹ thuật
Khải Huyền

Đoàn SV đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2015 mang cây từ đất Tổ về trồng tại khu trường mới Gò Vấp.

Chuyến thăm  
Đền Hùng - Phú Thọ

Văn Lang là ngôi trường mang tên 
quốc hiệu đầu tiên của đất nước. Thầy 
trò Văn Lang ý thức sâu sắc về nguồn 
cội, lịch sử dân tộc. Từ năm 1997, 
hằng năm, Nhà trường dành phần 
thưởng lớn cho những SV học tập 
tốt, có đóng góp cho lớp, cho Trường: 
chuyến đi từ Văn Lang về thăm Đất 
Tổ Hùng Vương, thăm thủ đô Hà Nội.

“Trở về sau chuyến hành trình 12 ngày 
đêm, những người bạn từ lạ lẫm đã trở 
thành những người anh em thân tình. Có 
buồn, có vui, và đậm màu nhất là có sự 
luyến tiếc khi nhận ra sự vội vã của thời 
gian. Nhớ những bài hát cả đoàn cùng 
ngân nga, nhớ những câu xuýt xoa của cả 
đoàn khi đi qua những cảnh sắc làm mê 
đắm lòng người. Chúng tôi nhớ mãi giây 
phút đặt chân lên Đền Hùng. Vượt qua 
hơn 1200 bậc thang từ chân núi, cả đoàn 
mồ hôi nhễ nhại; nhưng trong không khí 
thiêng liêng , hùng vĩ ấy, mọi mệt mỏi bay 
biến. Và khi bài hát “Văn Lang đại học 
đường” vang lên, tất cả đều hát thật to, 
thật hay, thật tự hào. Có lẽ không bao 
giờ chúng tôi tìm lại được cảm giác ấy. 
12 ngày đêm học hỏi, xây đắp tình cảm 
- hành trình đã kết thúc, nhưng tình thân 
của chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu.”

Nhật ký hành trình, Đoàn SVTB  
đại diện thăm viếng Đền Hùng năm 2015

HOÀN THIỆN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
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Đây là mục đích và ưu tiên hàng đầu 
của SV năm cuối. Sở hữu tấm bằng 
ĐH nhưng việc làm chỉ thực sự bền 
vững khi bạn đáp ứng kiến thức, kỹ 
năng theo yêu cầu của nhà tuyển 
dụng. Khoá luận/đồ án tốt nghiệp 
là bài thi cuối cùng hoàn tất thời SV.

Bành Ngọc Tuấn tại Triển lãm đồ án tốt 
nghiệp năm 2013.  Đây là  Đồ án xuất sắc 
nhất của ngành Thiết kế Nội thất.

Năm cuối là thời gian nước rút để SV hoàn thành chương trình học; cải thiện 
điểm số và chuẩn bị hồ sơ xin việc tốt khi ra trường. Đừng đợi khi tìm việc mới 
thấy thiếu và học, lúc đó bạn đã bỏ qua hỗ trợ từ Nhà trường và đánh mất cơ hội.

Trường ĐH Văn Lang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cho SV thông qua mạng lưới 
cựu SV và kết nối doanh nghiệp. Văn Lang là đại gia đình, thế hệ trước dìu dắt, 
chăm sóc thế hệ sau. Đông đảo cựu SV vẫn giữ kết nối với khoa, trường; hỗ trợ đàn 
em bằng uy tín mà họ xây dựng trong chất lượng làm việc, bằng hoạt động tư vấn 
nghề nghiệp cho SV và góp ý chương trình đào tạo cho khoa.

“Mình đã thực tập tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh 8/3, vị trí chuyên viên tư vấn với các 
công việc: chấm chứng từ, mở mã khách hàng , mở tài khoản,.. Để thực tập ở đây, mình đã trải 
qua bài kiểm tra IQ, Tiếng Anh, kiến thức nghiệp vụ, luật kinh tế cơ bản; phỏng vấn; training 
1 tháng. Dù chưa vận dụng 100% kiến thức được học nhưng làm thực mới biết SV tụi mình 
còn thiếu nhiều lắm, thiếu nhất là mục tiêu và hình dung thực tế về ngành nghề. Môi trường 
làm mình cảm nhận rõ yêu cầu hòa nhập, giảm cái tôi để hướng đến thành công của nhóm. 
Dù thực tập ở vị trí nào, ngành nghề gì thì kinh nghiệm là điều lớn lao mà SV nhận được. “

Trương Vũ Phương Trang , ngành Tài chính Ngân Hàng

Cuộc thi “Hồ sơ của tôi” là sân chơi kỹ 
năng cho SV năm cuối trải nghiệm 
quá trình tìm việc: tìm thông tin tuyển 
dụng; viết CV và trình bày hồ sơ ứng 
tuyển; câu hỏi phỏng vấn thường 
gặp; trang phục, ngôn ngữ cơ thể, 
khả năng ứng đáp, xử lý tình huống  
phỏng vấn; khả năng trình bày tiếng Anh.

Quan niệm học là để làm - trường ĐH phải gắn liền với nền công nghiệp, SV năm cuối ngành Kỹ thuật 
Phần mềm phát triển kỹ năng nghề qua Capstone Project (dự án tốt nghiệp) theo đơn đặt hàng của doanh 
nghiệp. Hiệu quả công việc được đánh giá qua cả quy trình làm việc. 1 năm làm việc thực, đạt kết quả 
thực ở trường giúp bạn gần như trở thành ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm việc khi vừa tốt nghiệp.

 NĂM
NHẤT

NĂM CUỐI

Thi, bảo vệ đồ án/
khóa luận tốt nghiệp

Hồ sơ của tôi

Cùng SV chuẩn bị hành trang khởi nghiệp
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Lễ Tốt nghiệp tại Văn Lang

Quả ngọt cho hành trình SV 4 – 5 năm 
là Lễ Tốt nghiệp. Những năm trước, Văn 
Lang tổ chức Lễ Tốt nghiệp mùa Xuân 
(tháng 3) cho SV các ngành 4.5 năm, 
Lễ Tốt nghiệp mùa Hè (tháng 7) cho SV 
các ngành 4 năm, 5 năm. Năm 2015, 
Trường tổ chức Lễ Tốt nghiệp duy nhất, 
dành cho SV các ngành tốt nghiệp các 
đợt trong năm (tháng 6). 17 khoá với 
33.200 Kiến trúc sư, Kỹ sư, Cử nhân và 
23 Thạc sĩ đã tốt nghiệp. Họ đã góp 
phần nâng cao uy tín của Trường bằng 
năng lực và thái độ làm việc. Đó là giá 
trị, là tài sản vô hình mà Văn Lang tự 
hào gìn giữ và không ngừng vun đắp. 

“Chúng ta nên tự hỏi: Ai là người tạo nên giá 
trị của một ngôi trường? Làm thế nào để xã hội 
biết đến văn hóa Văn Lang? Chính chúng ta là 
người mang hình ảnh của mình, của Trường 
thể hiện ra xã hội. Chúng ta được dạy dỗ, trui 
rèn để trưởng thành, hoàn thiện và tử tế - đó là 
quan điểm giáo dục nhân văn mà không phải 
ĐH nào cũng làm tốt. Bạn lo sợ những khó khăn 
phía trước? Tôi cũng lo lắng trước tình trạng 
thất nghiệp hiện nay. Nhưng chúng ta có quyền 
khát vọng và làm chủ khát vọng lập nghiệp 
bằng những giá trị Văn Lang đã trao tặng. 
Hãy ngừng tung hô hay phủ định “Văn Lang 
mến yêu” nếu chúng ta chưa biết cách khẳng 
định giá trị của mình và chưa nỗ lực hết sức.”

Nguyễn Thị Thanh Vân,  
Thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh, năm 2014

4 – 5 năm trước, chúng tôi cũng như các em – những sinh viên Văn Lang khóa mới, đón mùa 
thu giảng đường đầu tiên ở Văn Lang. Hành trình của chúng tôi ở ngôi trường mến yêu này 
tạm dừng ở trạm TỐT NGHIỆP tháng 6/2015; nhưng hành trình của Văn Lang sẽ tiếp tục 
được các em nối dài. Để mỗi người trong chúng ta đều trở thành một phần ký ức, một phần 
thương mến của ngôi trường này. Ngày các em bước vào Văn Lang, bắt đầu một chương mới 
của cuộc đời, của tuổi trẻ mang tên “SV Văn Lang” – cái tên bây giờ vẫn còn lạ lẫm, nhưng 
rồi sẽ dần thân thương; chúng tôi đã trở thành cựu sinh viên của Trường. 4 năm trước, cũng 
những ngày này, chúng tôi lựa chọn Văn Lang, bước vào cổng trường Văn Lang với biết bao 
háo hức và lo âu. Đến ngày cuối cùng đứng trên Hội trường C001 trong Lễ Tốt nghiệp, 
chúng tôi còn lại gì? Hạnh phúc.

Ngày hôm nay, khi ai đó hỏi em học trường gì, có lẽ em vẫn còn e dè khi nói “Văn Lang”. 
Rồi ngày nào đó, em sẽ dõng dạc nói lên hai tiếng đó.

Ngày hôm nay, em bước vào Trường với bao lo lắng về chất lượng đào tạo, kỷ luật học đường, 
môi trường học tập và việc làm tương lai. Rồi ngày nào đó, em sẽ bước ra khỏi cánh cổng 
Văn Lang, nhìn lại và tự nhủ, nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn ngôi trường này.

Ngày hôm nay, nơi đây vẫn còn nhiều lạ lẫm. Rồi ngày nào đó, em sẽ thấy mỗi góc nhỏ đều 
thân thương: cây me mùa lá rụng , hành lang chiều vắng lặng , lời bông đùa của bạn bè, 
cô lao công, bác bảo vệ,…

Ngày hôm nay, em thấy Thầy Cô vẫn là người lạ, khó tính. Rồi ngày nào đó, em sẽ thấy họ như 
người thân trong gia đình của mình. 

Đến ngày đó, tình yêu Văn Lang đủ lớn, em sẽ cảm thấy sợ ngày tốt nghiệp, như chúng tôi.

Ai là cựu sinh viên cũng đều có những “ngày hôm nay” và “ngày nào đó” như thế. Với nhiều 
người, sinh viên là thời gian tuổi trẻ đẹp nhất. Để đi từ “ngày hôm nay” đến “ngày nào đó”, 
các em sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, sẽ có những hối tiếc, sẽ có điều không 
vẹn tròn. Vì vậy, đừng vội đi tìm câu trả lời cho một quãng đời mình chưa biết hết mà hãy cứ 
sống, cứ đam mê, cứ vững tin. Văn Lang sẽ cùng bạn đi qua quãng đời ấy…

Nguyễn Minh Thuận, tốt nghiệp năm 2015, ngành Kế toán

Ngày Tốt nghiệp, Trường Văn Lang chuẩn bị một không gian ấm áp, thân tình để đón tiếp gia đình của tân khoa đến chung vui.

TỐT NGHIỆP

Gửi em, mùa thu đại học
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Chọn ngành, chọn nghề là một việc quan trọng đối với mỗi người. Học và 
làm việc đúng theo ngành nghề mình có năng lực, có sự yêu thích thì hiệu 

quả sẽ cao hơn, cơ hội phát triển sẽ rộng mở hơn.

Thông tin về chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp, kết quả khảo sát 
việc làm và chia sẻ của cựu SV Văn Lang về con đường lập nghiệp là kênh 
tham khảo thực tế, cụ thể để các bạn cân nhắc, đưa ra quyết định.  Trong phần 
này, bạn sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản nhất về ngành nghề, 
bên cạnh đó là những câu chuyện của anh chị SV đi trước: họ đã học gì và hiện 
nay họ đang làm việc thế nào. Từ đó, bạn có thể hình dung về bản thân mình 
sau 4 hoặc 5 năm nữa...

NGÀNH NGHỀPHẦN 3
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Ngành Kỹ thuật Phần mềm  
tại Văn Lang
Từ năm 2008, ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE) 
tại Trường ĐH Văn Lang đào tạo theo chương 
trình của Carnegie Mellon University (CMU) - 
ĐH xếp hạng số 1 của Mỹ về khoa học máy 
tính (theo U.S.News and World Reeport).  

Chương trình hướng đến tính chuyên 
nghiệp trong hoàn thiện kiến thức  
kỹ thuật và kỹ năng quản trị kinh doanh 
cho SV. Chương trình nổi bật bởi tính thực 
hành (practical series), phương pháp học 
“Learning by Doing”, bài tập kỹ năng mềm và 
đồ án thực tế (thực hiện các project từ năm 
ba và Capstone Project vào năm tư). Qua đó, 
SV không chỉ hiểu biết chuyên sâu về quy 
trình và phương thức phát triển phần mềm, 
mà còn nắm vững kỹ năng triển khai sản 
phẩm phần mềm cho khách hàng; có năng 
lực bao quát các vấn đề của doanh nghiệp.

Các môn học chuyên ngành được giảng 
dạy bằng tiếng Việt; song song với sử dụng 
toàn bộ giáo trình, bài tập, tài liệu tham khảo 
bằng tiếng Anh được chuyển giao trực tiếp 
từ CMU; do GV được CMU đào tạo trực tiếp 
giảng dạy. SV hoàn thành môn học với số 
điểm đạt từ 7.0 sẽ được chính trường CMU 
cấp chứng chỉ môn học.

Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm là người thiết kế, viết, thử nghiệm, biến đổi và tập hợp các ứng dụng phần mềm trên nền tảng  
hệ thống CNTT. Họ vừa tập trung vào mảng kỹ thuật, quy trình phát triển phần mềm, vừa chú trọng các hoạt động quản lý  
dự án, quản trị rủi ro, đảm bảo chất lượng, phát triển các công cụ hỗ trợ sản xuất phần mềm… để đáp ứng đòi hỏi nghề nghiệp hay 
nhu cầu kinh tế của khách hàng, trong thời gian, ngân sách và nguồn tài nguyên định sẵn. 

Hầu như mọi thứ hiện nay đều được điều khiển, kiểm soát bằng phần mềm: từ văn phòng đến khu vực công cộng, từ máy lạnh trong 
nhà, máy giặt, TV, máy nghe nhạc đến xe cộ…. Nhu cầu phần mềm rất lớn và đa dạng. Việc làm và mức lương trong ngành này cực 
kỳ hấp dẫn. 

Sau 1 năm tốt nghiệp, 92%  
Cử nhân ngành Kỹ thuật Phần mềm 
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

Một số công ty phần mềm 
hàng đầu Việt Nam đã tuyển 
dụng SV chương trình: CSC, 
Global CyberSoft, Soft Foundry, 
LogiGear, Harvey Nash ... 

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
(Đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University, Mỹ)

54%

26%

7%
13%

GS. Anthony Lattanze - Giám đốc Viện nghiên cứu phần mềm quốc tế, CMU -   
trao chứng chỉ môn học cho SV ngành SE, Văn Lang , 13/3/2015.

Tổ hợp môn xét tuyển:  
     Toán, Lý, Hoá 
      Toán, Lý, Anh  
     Toán, Văn, Anh
Thời gian đào tạo: 4 năm.
Văn bằng: Cử nhân Kỹ thuật  
       Phần mềm.

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Việc làm
Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm có thể làm việc trong các công ty sản xuất, gia công  
phần mềm trong và ngoài nước; các công ty tư vấn giải pháp, xây dựng và bảo trì hệ thống 
phần mềm hoặc làm việc tại bộ phận cần ứng dụng phần mềm máy tính cho các đơn vị có 
nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
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học Công nghệ Thông tin?

Con gaùi

Quan niệm phụ nữ chỉ nên chọn những 
nghề truyền thống: sư phạm, chăm 

sóc sức khỏe... đã không còn phù hợp.  
Công nghệ Thông tin (CNTT) là lựa chọn 
mới, phù hợp với các bạn nữ. Phần lớn 
công việc CNTT yêu cầu tư duy sáng 
tạo, và phụ nữ - về bản chất tự nhiên, 
là những người suy nghĩ sáng tạo.  
Giải pháp của phụ nữ thường rất bất ngờ, 
thậm chí đáng kinh ngạc. Phụ nữ có cảm 
quan khác về cuộc sống (chăm sóc hơn, 
thông cảm hơn v.v….), các ý tưởng giải 
quyết vấn đề của họ cũng khác biệt và khi 
được áp dụng trong CNTT, nhiều phụ nữ 
sẽ trở thành người phát kiến.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu làm việc 
nhóm và các bạn nữ có kỹ năng làm việc 
nhóm thiên phú. Phụ nữ hiếm khi làm việc 
một mình, họ luôn có nhóm của họ. Họ 
trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin 
và hỗ trợ cho nhau. 4 hay 5 bộ não bao giờ 
cũng tốt hơn 1, đó là lý do tại sao nhóm 
nữ bao giờ cũng tìm ra giải pháp tốt hơn, 
nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu ngoại 
ngữ, và phụ nữ có kỹ năng ngôn ngữ tự 
nhiên. Phụ nữ rất khá trong học ngoại 
ngữ, thậm chí học cùng lúc 2, 3 ngoại ngữ. 
Họ đọc tốt và thường đọc nhiều hơn, viết 
giỏi và bao giờ cũng viết câu hoàn chỉnh.  
Phụ nữ nói rất giỏi vì nói chuyện là thế 
mạnh trời phú cho họ.

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu làm 
nhiều việc cùng lúc, và phụ nữ bản tính tự 
nhiên đã là các chuyên gia đa nhiệm (công 
việc, gia đình, con cái…). SV CNTT phải 
học làm nhiều thứ, hoàn thành cùng lúc 
nhiều vai trò: người phát triển phần mềm 
phải viết mã và kiểm thử; người hỗ trợ 
khách hàng phải chắc chắn các nhu cầu 
của khách hàng được thực hiện và quản 
lý nhóm tốt; người quản lý dự án phải làm 
việc tốt với khách hàng, cấp trên và nhóm. 

Phần lớn công việc CNTT yêu cầu các kỹ 
năng mang tính nhân văn và phụ nữ 
bản tính tự nhiên là giỏi các kỹ năng này.  
Họ xuất sắc trong việc hiểu khách hàng 
muốn gì, ngay cả trong tình huống khó 
khăn. Họ dễ dàng trở thành người phân 
tích doanh nghiệp, kỹ sư lấy yêu cầu cho 
hệ thống kỹ thuật, và là những chuyên 
gia tốt trong xây dựng quan hệ với khách 
hàng. Phụ nữ kiên nhẫn hơn, biết lắng 
nghe, hiểu và trao đổi tốt để làm hài lòng 
khách hàng. Khi nhóm gặp thất bại, với 
bản tính nhân ái, kiên nhẫn, họ hướng 
dẫn nhóm vượt qua thất bại. Đây là lý do 
tại sao nữ bao giờ cũng là người quản lý  
dự án tốt hơn nam.

Nếu bạn không tin tôi, bạn có thể nhìn 
vào mọi công ty công nghệ hàng đầu,  
lớn và nhỏ; bạn sẽ thấy nhiều phụ nữ 
trong vị trí quản lý: Giám đốc vận hành 
(COO) của Facebook - Sheryl Sandberg; 

Giám đốc điều hành (CEO) của Yahoo - 
Marissa Mayer; Giám đốc điều hành của 
HP -  Meg Whitman; Chủ tịch của Cisco 
– Padmasree Warrior; Giám đốc tài chính 
(CFO) của Oracles – Safra Catz; Giám đốc tài 
chính của Microsoft – Amy Hood. Nếu bạn 
nghĩ điều đó chỉ xảy ra ở Mỹ chứ không ở 
châu Á, thì bạn nhầm. Quan chức điều hành 
hàng đầu của Hoa Vỹ, công ty viễn thông 
lớn nhất Trung Quốc, là nữ – Sun Yafang. 
Quan chức điều hành công ty điện thoại 
thông minh HTC cũng là nữ – Cher Wang.  
Nếu bạn nghĩ CNTT là ngành công nghiệp 
chỉ dành cho nam giới thì bạn nhầm. Nhìn 
vào số SV ở các ĐH Mỹ ngày nay, bạn sẽ 
ngạc nhiên vì nữ nhiều hơn nam. 

Tôi tin các bạn nữ nên học CNTT, KHÔNG 
phải vì họ có thể học, mà vì họ rất giỏi lĩnh 
vực này. Trong Thời đại Thông tin, nghề 
CNTT có mức lương tuyệt vời. Các công 
ty công nghệ đang tăng trưởng nhanh 
chóng và họ cần nhiều nhân công hơn, 
đặc biệt cần người có cả kỹ năng kỹ thuật 
và kỹ năng mềm. Ở châu Á còn ít phụ nữ 
chiếm vị trí hàng đầu, lý do vì ít phụ nữ học 
công nghệ, nhưng các bạn có thể thay đổi 
điều đó và nên thay đổi.

Lời khuyên của tôi cho phụ nữ là:  

     “Học công nghệ và thay đổi thế giới.”

John Vũ, Giáo sư ĐH Carnegie Mellon, Mỹ

“Tôi nghĩ CNTT - Kỹ thuật Phần mềm  
và Quản lý hệ thống thông tin đều là 
chọn lựa tốt cho các bạn nữ.” 

Những sinh viên nữ đầu tiên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phần mềm đào tạo theo chương trình CMU, 
14/7/2012. Hiện nay các nữ cử nhân IT đã có công việc ổn định, thu nhập khá tại các công ty 

phần mềm Việt Nam và nước ngoài.
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“Năm ba, đến tham quan Công ty CSC Vietnam, Vũ mơ ước sẽ được làm việc tại đây.  Vũ tham 
gia và đạt kết quả cao nhất trong chương trình thực tập dành cho SV mới tốt nghiệp - NET & 
Share Point 2010 Fresher Program của CSC, và được tuyển dụng vào vị trí Associate Software 
Engineer. Kiến thức, kỹ năng được đào tạo sát với công việc; hiện tại, Vũ đang áp dụng hầu 
như tất cả những điều đó để giải quyết những vấn đề cụ thể, từ quy trình phần mềm đến nền 
tảng công nghệ. Đồng thời, điều lớn nhất Vũ thu nhận được là tư duy tự vận động, tự học, tự 
chịu trách nhiệm. Điều đó giúp mình làm quen nhanh với công việc tự nâng cấp với những 
khóa học online, hội thảo, chứng chỉ chuyên ngành (Microsoft, Java, ITIL, PMI,…)

Trong chương trình học, SV được trải nghiệm tất cả các vai trò trong nền công nghệ phần 
mềm; hãy chọn phát triển kỹ năng và kiến thức ở vai trò mà bạn cảm thấy hứng thú nhất; 
bạn sẽ trở thành người làm tốt nhất trong công việc đó. Bản thân Vũ cảm thấy bị cuốn hút 
bởi kiến trúc phần mềm. Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm có thể bắt đầu với vai trò chuyên 
viên kiểm thử, chuyên viên phân tích yêu cầu doanh nghiệp, chuyên viên tư vấn hoặc kỹ 
sư quy trình cho các công ty CNTT hoặc công ty có nhu cầu ứng dụng CNTT. Mỗi vai trò sẽ 
có thang bậc phát triển dựa trên số năm kinh nghiệm và khả năng của bạn.”

Mỗi vai trò sẽ có thang bậc phát triển  
dựa trên kinh nghiệm và khả năng của bạn

Định hướng của chương trình  
phù hợp với xu thế phát triển nghề nghiệp

Phạm Quang Vũ, tốt nghiệp năm 2013,  
Công ty Orient Software Development

Trần Nguyễn Hoàng Tân, tốt nghiệp  
năm 2012, Công ty HarveyNash 

Đinh Nguyễn Khôi Nguyên, tốt nghiệp năm 2012, học viên Thạc sĩ tại CMU, Pittsburgh, Mỹ.

“Tân chọn công việc theo hướng phân tích nhiều hơn là kỹ thuật. Hiện Tân đang làm BA 
(Business Analysis, Phân tích nghiệp vụ) cho 1 công ty chuyên cung cấp phần mềm nhân 
sự. Điểm khởi đầu khác biệt của Tân so với đồng nghiệp là mình có được nền tảng đầy đủ về 
quy trình và quản lý phát triển phần mềm. Định hướng đào tạo này phù hợp với xu thế phát 
triển hiện nay. Quy mô doanh nghiệp càng lớn, quy trình và nghiệp vụ càng được coi trọng; 
lập trình được xác định là một công đoạn nhỏ trong cả quy trình lớn ấy. Trong thị trường 
lao động đông nhân lực như hiện nay, những kiến thức, kỹ năng khác biệt được trang bị ở 
chương trình này chính là thế mạnh giúp bạn bắt kịp và vượt nhanh so với nhân lực cùng 
ngành. Lời khẳng định này có cơ sở từ chính đoạn đầu khởi nghiệp của bản thân Tân. Mỗi 
năm học, mình được trải nghiệm một vai trò trong quy trình ấy; đồng thời, phát triển được 
kỹ năng viết tài liệu, phân tích, thuyết trình. Những điều đó giúp ích nhiều cho công việc tư 
vấn; mặt khác, giúp mình nâng cao giá trị khi không chỉ là người tư vấn, Tân còn có thể tham 
gia vào đội định nghĩa quy trình phần mềm, quản lý dự án. Được phát triển Tiếng Anh trong 
quá trình học nên bên cạnh các dự án tại Việt Nam, công ty còn tin tưởng giao cho Tân việc 
quản lý và định hướng phát triển phần mềm tại Thái Lan. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội 
để mình học hỏi, khẳng định. Sau 6 tháng làm việc, mức lương của Tân là 10.000.000/tháng.

Bốn năm theo học ngành Kỹ thuật Phần mềm chương trình CMU tại Văn Lang thực sự không 
dễ dàng; nó đòi hỏi bản thân phải nỗ lực rất lớn. Nhưng bây giờ, khi việc học thực sự giúp 
mình làm việc tốt, Tân cảm nhận nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng.”

“Mình đam mê máy tính khi còn rất bé. Ý nghĩ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề trở ngại nào 
bằng cách gõ những dòng code trên máy tính đã bám riết mình nhiều năm. (…) Khi lòng say 
mê bùng cháy mạnh hơn, mình thuyết phục bố cho phép tham gia một khóa tin học căn bản 
về kỹ năng sử dụng MS-DOS và Microsoft Office. Kết quả, mình đã viết chương trình đầu tiên 
trong PASCAL năm 14 tuổi. Lúc 15 tuổi, mình đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Tin học không 
chuyên trong nước dành cho thanh thiếu niên. Thành quả nhỏ bé đó đã gieo hạt mầm ban 
đầu cho ước mơ của mình – lựa chọn CNTT là lĩnh vực nghề nghiệp…

Bốn năm học ĐH, mình nhận được rất nhiều lợi ích. Quan trọng nhất là kiến thức về ngành 
Công nghệ phần mềm, khả năng diễn đạt, làm việc bằng tiếng Anh và kỹ năng quản lý bản 
thân, giao tiếp. Mình không phải là SV xuất sắc hoặc quá siêng năng khi còn học ở trường Văn 
Lang. Nhưng mình rất tham vọng và đặt tiêu chí cao cho bản thân. Mình đặt ra kế hoạch lâu 
dài và cụ thể cùng với những cột mốc để đạt được mục tiêu. Nói thật nhé, mình thấy nếu mình 
được nhận vào Cao học của CMU thì ai cũng có thể làm được…”  

Học Thạc sĩ tại CMU - mình làm được thì ai cũng có thể...
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Ngành Kiến trúc tại Văn Lang 
Văn Lang là một trong số ít những trường 
đào tạo và cấp bằng Kiến trúc sư; chuyên 
sâu về kiến trúc công trình. 

Định hướng truyền nghề là đặc trưng 
phương pháp đào tạo của Văn Lang.  SV 
ứng dụng lý thuyết, tìm tòi ý tưởng, phát 
triển khả năng biện luận để thực hiện đồ án 
dưới dạng bản vẽ phác thảo, mô hình thiết 
kế. Giảng viên sửa bài, phân tích để giúp SV 
hoàn thiện thiết kế. 

SV Kiến trúc Văn Lang được khuyến khích 
tham gia và để lại dấu ấn đẹp tại các 
cuộc thi kiến trúc trong và ngoài nước: 
Archiprix Sea, Loa Thành, Eureka,…

Tổ hợp môn xét tuyển:   

Thời gian đào tạo: 5 năm.  
Văn bằng: Kiến trúc sư.

Khác với các ngành khác, Kiến trúc là một bộ môn nghệ thuật mà chúng ta sống trong nó. Một nghề 
nghiệp rất tinh tế nhưng cũng đầy “nguy hiểm” do ảnh hưởng của nó rất lớn. Một khi nhầm đường, 
chúng ta phải sống trong thế giới của sai lầm mà chúng ta tạo ra, hàng ngàn, hàng triệu người bị ảnh 
hưởng, bởi kiến trúc là tác động lên một không gian trong một thời gian rất dài.

Kiến trúc bao hàm cả tích cực lẫn tiêu cực. Kiến trúc có thể đem đến những vần thơ như nhà thờ 
Ronchamp của KTS Le Corbusier, bảo tàng Guggenheim của KTS Frank Lloyd Wright tại Newyork... 
hoặc tạo ra những sự đối nghịch, cảm giác lạ lùng, không nơi chốn, sự kiêu ngạo.

Để trở thành Kiến trúc sư, cần phải nắm được cách thức xây dựng không gian, biết cách diễn đạt và trình 
bày không gian đó, tổng hợp các dữ liệu theo những sự lựa chọn chiến lược để khai phá những hướng 
phát triển, trên nền tảng quan hệ với môi trường, sử dụng không gian và đặt con người ở tâm điểm. 
Đó cũng còn là khả năng tạo ra những gì chưa tồn tại trong thực tế mà cần phải gọi tên và thành hình.

Đó còn là sự tạo ra một khả năng có thể trong mối liên hệ với thực tại. Trách nhiệm lớn của Kiến trúc sư 
là tạo hình cho một mối quan hệ giữa không gian và thời gian.

Một đồ án không chỉ hình thành từ hư không,  mà cùng lúc bao hàm những đặc điểm hiện hữu cần được 
tôn trọng, và còn là khả năng kiến tạo những chuyển hoá. 

Thực hành kiến trúc cùng lúc là một giấc mơ nhưng cũng là một nghi vấn. Một giấc mơ về một xã hội, 
một môi trường, về sự chung sống cùng nhau. Nghi vấn về tính xác thực của những câu trả lời, giải pháp 
mà kiến trúc mang đến. Do đó đây chính là lý do tại sao, với mỗi đồ án kiến trúc, luôn tồn tại một sự 
viễn tưởng cần tạo dựng.

Kiến trúc sư còn là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử, một nơi chốn, hiện thân cùng với văn hoá của 
một xã hội,  đại diện cho những mối quan tâm của thời đại và lãnh thổ. Kiến trúc cùng lúc cần phải 
mang trong mình dấu ấn của thời gian, tính đặc thù của nơi chốn và hướng đến sự tiến bộ.

Kiến trúc sư Lê Văn Lợi , Pháp

NGÀNH KIẾN TRÚC

Việc làm
 Làm việc tại các công ty, đơn vị tư vấn, 

thiết kế: Hướng dẫn, cho lời khuyên về tính 
khả thi, tìm giải pháp cho những yêu cầu từ 
khách hàng; thực hiện và kiểm soát thiết kế, 
hiện thực hóa bản vẽ thành công trình. 

 Nghiên cứu, giảng dạy: Nghiên cứu sâu về 
lý luận, quan điểm, phong cách kiến trúc thế 
giới nhằm hướng dẫn người học tạo nên các 
công trình có chiều sâu ý tưởng, có bản sắc 
và phù hợp với môi trường.

 Tham gia quản lý tại các đơn vị chuyên 
ngành, định hướng, quy hoạch không gian 
đô thị và diện mạo kiến trúc công trình.

SV  ngành Kiến trúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp, 
 hoạ thất lầu 4, CS1 Văn Lang , 22/6/2013. 

Hội thảo “Làm Kiến trúc ở Việt Nam” 
 do KTS. Sanuki Daisuka chủ trì, 24/10/2015. 

Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật 
(môn chính: Vẽ Mỹ thuật)
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Tôi hạnh phúc khi được học và làm  
ở lĩnh vực mình yêu thích

Lại Tấn Phát,  tốt nghiệp năm 2010,  
Trưởng phòng Thiết kế, Công ty CP  

Kiến trúc Xây dựng Đa diện

“Từ nhỏ, khi chưa biết Kiến trúc là gì, tôi đã rất thích ngắm nhìn những công trình kiến trúc 
nổi tiếng, và thích vẽ. Lớp 12, tôi biết sở thích và khả năng đó là cơ sở để theo đuổi ngành 
Kiến trúc. Tôi tốt nghiệp ĐH trễ hơn bạn bè. Năm đầu thi vào ĐH Kiến trúc Tp.HCM, tôi rớt. 
Theo học trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đến ngày thứ 3, tôi nộp đơn xin thôi học. Năm sau, 
tôi thi đậu vào ĐH Kiến trúc. Tôi bước chân vào trường với niềm phấn khởi, mình đang đi 
trên con đường rộng lớn để thực hiện ước mơ trở thành KTS nổi tiếng. Nhưng kỳ vọng quá 
xa vời khiến tôi hụt hẫng. Đến năm 3, tôi bỏ học. Mục tiêu càng xa càng khó đạt, tôi lún sâu 
trong thất bại; nhưng niềm đam mê dành cho Kiến trúc vẫn rất mãnh liệt. Năm sau, tôi quyết 
định thi lại và đậu NV2 vào Văn Lang. Điều quan trọng nhất là tôi hạnh phúc khi được học và 
làm ở lĩnh vực mình yêu thích. Sau những vấp ngã tôi nhận ra: chúng ta phải tự trang bị cho 
mình kiến thức tốt nhất, đầy đủ nhất cho công việc; thầy cô chỉ là nhịp cầu mang đến kiến 
thức. Và ở Văn Lang, thầy cô thực sự là nhịp cầu vững chắc. Mọi thành công, mọi bước tiến 
tương lai của tôi đều khởi đầu từ đây. Khi còn là SV, tôi từng làm thời vụ cho Công ty Taiko; 
chỉnh sửa bản vẽ cho công trình Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; làm bán thời gian cho Công 
ty CP Kiến trúc Xây dựng Đa diện. Năm 2008, thiết kế “Khéo co” của tôi được giới thiệu trên 
Tạp chí Kiến trúc & Đời sống. Năm 2009, tôi chủ trì thiết kế công trình Quan Âm Tự (Đồng 
Tháp). Năm 2010, tôi tốt nghiệp thủ khoa khoá 11 ngành Kiến trúc, trường ĐH Văn Lang. 
Năm 2010 – 2012, tôi là KTS Công ty CPG, Singapore. Từ năm 2013 đến nay, tôi là Trưởng 
phòng Thiết kế Công ty Đa diện. Tôi có một dự án lớn cho tương lai: lập một thương hiệu 
thiết kế riêng cùng với những người bạn.”

 “Năm 3 ĐH, Tâm làm bán thời gian cho một văn phòng thiết kế ở Q. Tân Bình. Đây là khởi đầu 
thuận lợi; giúp mình ứng dụng kiến thức học tại trường; có kinh nghiệm thực tế; và tạo bản CV 
đẹp. Ngay khi tốt nghiệp, Tâm được nhận vào công ty CIDECO, thuộc Tổng công ty Xây 
dựng số 1 - Bộ Xây dựng. Sau 1 năm, Tâm thử thách mình ở môi trường làm việc quốc tế tại 
Out-2 Design - Công ty thiết kế của Úc. Tháng 8/2013, Tâm học cao học ngành Kiến trúc tại ĐH 
Liverpool, Anh. 

Thị trường lao động ngày càng “kén chọn”.  Để có việc làm tốt ngành Kiến trúc, bạn cần 
nghiêm túc trong học tập. Học không chỉ là ngồi trong lớp mà còn “khám phá” vấn đề từ 
câu chuyện của bạn bè, hay từ hiểu biết, hành động của những người vô tình gặp. Tập trung 
phát triển kỹ năng nghề nghiệp như phác tay, ký họa, đồ họa vi tính 3D. Tham khảo tài liệu; 
cập nhật liên tục các xu thế kiến trúc đương đại; nắm bắt kiến thức mới. Tham gia các cuộc 
thi thiết kế kiến trúc và làm việc bán thời gian ở công ty chuyên ngành. Tạo mối quan hệ 
rộng với tinh thần hoà đồng, cởi mở, chân thành, ham học hỏi. Phát triển kỹ năng mềm, tư 
duy, phong thái tự tin nhờ tham gia hoạt động ngoại khóa. Trau dồi khả năng ngoại ngữ.

Văn Lang là môi trường “cực kỳ dễ gây cháy” nên hãy sẵn sàng để cháy hết mình”.

Hãy sẵn sàng để cháy hết mình...

Nguyễn Công Tâm, tốt nghiệp năm 2011,  
Thạc sĩ ngành Kiến trúc  tại University of Liverpool, 

Công ty OUT - 2 Design Ltd.

35%

6%

34%

14%

11%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dười 4 triệu

Sau 1 năm tốt nghiệp, 88%  
Kiến trúc sư tốt nghiệp từ  
Trường ĐH Văn Lang có việc làm. 

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015
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NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Không như suy nghĩ của đa số rằng ngành xây dựng chỉ gắn với vôi, vữa và những chuyến đi xa; thực tế bạn có khá nhiều lựa chọn 
công việc khi theo đuổi ngành nghề này. Bạn có thể chọn công việc ngoài công trường như giám sát thi công, chỉ huy công trình, tổ 
chức thi công; trong công xưởng như chế tạo cấu kiện kết cấu thép lắp ráp, sản xuất vật liệu xây dựng, giám sát  gia công chế tạo, 
quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm; hoặc tại văn phòng như lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí, thẩm tra thiết kế, 
lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ đấu thầu... Tuy nhiên, đây là nghề cần có trải nghiệm thực tế nên muốn thành công vững vàng, 
bạn phải kết hợp làm việc ở nhiều môi trường trong thời gian khởi nghiệp.

Bạn sẽ học gì tại Văn Lang?
Trong 4 năm rưỡi, chương trình đào tạo trang bị cho SV kiến thức về toán ứng dụng, vật lý kỹ 
thuật, phần mềm thiết kế chuyên môn và cơ sở ngành (sức bền vật liệu, cơ học, cơ kết cấu, 
vẽ kỹ thuật…). Bên cạnh đó, SV còn được cung cấp kiến thức cơ bản trong những lĩnh vực 
liên quan như giải pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh và an toàn lao động, pháp luật. Do tính 
chất ngành nghề, SV ngành Xây dựng có thời lượng tiết học thí nghiệm lớn; được tham gia 
nhiều đợt kiến tập, thực tập ở công trường xây dựng và cơ quan tư vấn thiết kế để tìm hiểu 
thực tế, làm quen với công việc và thu thập tài liệu phục vụ cho các bài tập lớn, đồ án, NCKH... 

SV tốt nghiệp có khả năng khảo sát, phân tích số liệu, thiết kế, thi công, xử lý sự cố kỹ thuật, 
quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp. 

Việc làm
 Kỹ sư Xây dựng làm việc ở các cơ quan 

quản lý Nhà nước về xây dựng như: Sở Xây 
dựng; Ban Xây dựng cơ bản ở các Phòng/
Ban cấp quận, huyện; Ban Quản lý dự án 
xây dựng...

 Chuyên viên tư vấn, chuyên viên lập dự 
toán, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế tại 
các doanh nghiệp, công ty tư vấn xây dựng 
ở vị trí giám sát thi công, …

 Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ quan 
nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành xây dựng.

Timeline của SV Xây dựng Văn Lang: 3 học kỳ đầu dành cho các môn đại cương; 5 học kỳ tiếp theo là 
các môn chuyên ngành; học kỳ cuối cùng dành trọn vẹn cho việc thực hiện, hoàn thành đồ án tốt nghiệp;  
20 phút thuyết minh, trả lời phản biện trước Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp. 
(Ảnh : Lễ Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng , 5/2013). 

Tổ hợp môn xét tuyển:  
    Toán, Lý, Hóa 
    Toán, Lý, Anh.
Thời gian đào tạo: 4 năm rưỡi 
Văn bằng: Kỹ sư Xây dựng   
       Dân dụng và  
                 Công nghiệp.

Thiết kế quy hoạch  khu Trường mới của Trường ĐH Văn Lang tại P.5, Q. Gò Vấp.
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Chọn ngành xây dựng như yêu một người cục mịch...

Hiểu biết về kiến trúc -  
điểm khác biệt của SV Xây dựng Văn Lang

“Khi Trân chọn theo ngành này, mọi người bảo ngành này khô, khổ và không hợp với con 
gái. Mình thấy khó khăn lớn nhất đối với SV nữ là vấn đề sức khỏe; nhưng bù lại, vì là nữ nên 
thầy cô và các bạn nam đều nhiệt tình giúp đỡ. Trong quá trình học tại Trường, Trân tham 
gia 2 khóa học bổ trợ do Leadman Sri tổ chức: Giám sát thi công xây dựng công trình, 
Lập dự toán. Quan trọng là sự chuẩn bị chủ động, đừng để khi cần mới học; lúc đó cơ hội đã  
vụt mất.  2 tháng sau tốt nghiệp, Trân có việc làm nhưng không đúng chuyên môn nên nghỉ. 2 
tháng sau, mình trúng tuyển vào QCONS. 6 tháng đầu, công việc chính là vẽ, vẽ và chỉ vẽ. Đó 
là giai đoạn học việc đầy thử thách mà nếu không kiên nhẫn, bạn sẽ rất nản. Sau 6 tháng miệt 
mài, mình nhận thức sâu sắc vai trò của kỹ năng vẽ - kỹ năng cơ bản nhất của người kỹ sư Xây 
dựng ở mảng thiết kế; sự cần thiết của các phần mềm thiết kế và phần mềm kết cấu. Bây giờ 
thì Trân đã được giao công việc chuyên môn như một kỹ sư Xây dựng: kiểm tra bảng tính, mô 
hình tính toán thuyết minh dự án.  Chọn ngành Xây dựng như yêu người cục mịch. Phải thật sự 
trân quý ngành nghề ấy, siêng năng, chịu khó học hỏi và chịu khó cho người khác biết mình 
chưa hiểu, chưa giỏi ở điểm nào (để được hướng dẫn). Rồi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với nó!”

Trần Thị Huyền Trân, tốt nghiệp  
năm 2013, Công ty Liên doanh HSD Việt Nam

“Khi học năm tư, mình biết Enspan Pty Ltd Vietnam tuyển SV thực tập. Mình ứng tuyển, 
trải qua 3 vòng phỏng vấn và 1 bài test, mình trúng tuyển, mức lương khởi điểm là 
500 USD/tháng. Một phần là nhờ bảng điểm đẹp; phần còn lại chủ yếu là kiến thức,  
kỹ năng nghề nghiệp được rèn luyện thường xuyên (làm việc nhóm, quản lý thời gian, đàm 
phán,…) và khả năng giao tiếp tiếng Anh, sử dụng thành thạo 5 phần mềm thiết kế. Công 
ty tạo điều kiện cho vừa học vừa làm; tuy nhiên đây là khoảng thời gian khó khăn. Năm cuối, 
SV Xây dựng phải làm nhiều đồ án quan trọng; vừa phải đảm bảo đồ án trên lớp “chạy” tốt, 
vừa phải làm việc hiệu quả ở công ty, có ngày mình chỉ ngủ 2 – 3 tiếng. Quan trọng là mình 
đã biết cố gắng gấp 10 lần so với khi chỉ học. Công việc càng nhiều, mình càng có cơ hội thể 
hiện năng lực. Hiện tại, mình vẫn vừa làm, vừa học thạc sĩ ngành Xây dựng tại Trường ĐH 
Bách khoa, học văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường ĐH Kinh tế.

Điểm khác biệt Văn Lang tạo ra cho SV ngành Xây dựng là hiểu biết về kiến trúc; nó 
khiến cho ngành học kỹ thuật chính xác này “mềm” đi, SV tốt nghiệp có thể theo 
đuổi công việc kỹ sư thiết kế một cách thuận lợi. Nếu bạn thắc mắc làm thế nào để 
những toà nhà có thể đứng vững trên mặt đất, và ước mơ xây dựng những ngôi nhà 
chọc trời, hay đơn giản là mong tự xây dựng ngôi nhà cho mình, bạn đang có một 
niềm đam mê đối với ngành Xây dựng. Hãy bắt đầu! Có thể bạn sẽ thành công với  
ngành nghề này.”

Đoàn Ngọc Thành, tốt nghiệp năm 2012, 
Công ty Enspan Pty Ltd Vietnam

Sau 1 năm tốt nghiệp, 89% Kỹ sư 
Kỹ thuật Công trình Xây dựng  
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

Mức lương (triệu đồng/tháng):

47%

2%

17%11%

23%

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Đêm hội Kiến  - Xây 2015.
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NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Ngày nay, môi trường là lĩnh vực mang tính toàn cầu. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường kết hợp giữa nghiên cứu công nghệ 
và thiết kế kỹ thuật. Kết quả thực nghiệm trong quá trình nghiên cứu tương tác của các yếu tố và điều kiện khác nhau là cơ sở để xác 
định thông số thiết kế kỹ thuật đối với các giải pháp công nghệ và quản lý; giúp giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể. Ngành học 
này đòi hỏi ở bạn sự kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận và khả năng tính toán.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại Văn Lang
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Văn Lang được khẳng định dựa trên chất lượng 
nhân sự và hiệu quả NCKH:

 100% GV của Khoa nhận học vị tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành ở nước ngoài (Hà Lan, Pháp, 
Úc, Thái Lan); 

 Khoa hợp tác chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ các 
tỉnh/thành (đặc biệt ở phía Nam), trường ĐH, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, như: 
ĐH Wageningen (Hà Lan), ĐH Công nghệ (Đan Mạch), ĐH Bauhaus (Weimar, Đức),  
ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), ĐH Osaka (Nhật);

 GV của Khoa thường xuyên chủ trì thực hiện các đề tài NCKH cấp Sở, cấp Bộ và hoạt động 
chuyển giao khoa học công nghệ. 

Theo học ngành này tại Văn Lang, SV sẽ:

 Trải qua 8 môn thực hành, 7 đồ án chuyên ngành, 7 lần kiến tập, 4 tháng thực tập và thực 
hiện khóa luận tốt nghiệp. SV được trải nghiệm vai trò của chuyên viên phân tích mẫu trong 
phòng thí nghiệm (PTN); cán bộ nghiên cứu vận hành các mô hình quy mô PTN để xác định 
điều kiện tối ưu và giải pháp công nghệ hợp lý; kỹ sư thiết kế bản vẽ kỹ thuật công trình xử lý 
chất thải bằng; chuyên gia tư vấn điều tra, khảo sát hiện trạng chất lượng môi trường, đánh 
giá công nghệ, lập báo cáo tác động môi trường, thực hiện các chương trình truyền thông… 

 Tự nghiên cứu trong Thư viện chuyên ngành với 1039 tài liệu Tiếng Việt, 1522 tài liệu tiếng 
Anh và 2948 tài liệu ebook (Wastewater treatment technologies, Water supply, Solid waste 
and hazardous waste treatment and management, Soil control,  Climate change adaptation...)

 Tham gia 135 tiết Tiếng Anh chuyên ngành do GV của khoa tu nghiệp tại nước ngoài trực 
tiếp đứng lớp; đảm bảo hỗ trợ SV khả năng đọc, dịch, nghiên cứu tài liệu và giao tiếp với 
đối tác nước ngoài.

Bạn sẽ học gì?
 Kiến thức cơ sở ngành: quá trình biến 

đổi hóa – lý – sinh của chất ô nhiễm, sự lan 
truyền trong môi trường đất, nước và không 
khí. Kiến thức liên quan như kỹ thuật nhiệt - 
điện, xây dựng, cơ khí, quản lý Nhà nước.

 Kiến thức chuyên ngành về công nghệ: 
thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống 
cấp, thoát nước; công nghệ xử lý chất thải 
rắn, nước thải, khí thải và xử lý đất ô nhiễm; 
kỹ thuật sản xuất sạch.

 Kiến thức chuyên ngành về quản lý: chính 
sách, pháp luật về môi trường; quản lý đô thị; 
kinh tế môi trường; quản lý chất lượng môi 
trường, đánh giá tác động môi trường.

Việc làm
 Chuyên viên môi trường tại các cơ sở sản 

xuất, nhà máy xử lý chất thải, công ty cấp 
nước, nhà máy xử lý nước, khu đô thị, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, công ty, tổ chức môi trường.

 Chuyên viên làm việc trong cơ quan chức 
năng của Nhà nước: Sở Địa chính, Sở Kế 
hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn, Phòng Quản lý môi trường...

 Cảnh sát môi trường; Chuyên viên an toàn 
môi trường lao động và sức khỏe trong các  
công ty đa quốc gia. 

 Chuyên viên môi trường làm việc cho các 
tổ chức môi trường có trách nhiệm giám sát,  
cấp chứng chỉ ISO 14000.

 Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường, viện 
chuyên ngành.

Với uy tín khoa học vững chắc, GV và SV của Khoa được mời tham gia những hoạt động nghiên cứu mang tính 
hợp tác quốc tế. Qua đó, SV học tập phương pháp làm việc chuyên nghiệp, có quy trình; trong môi trường đa 
văn hóa, đa ngôn ngữ; nhìn nhận rõ ràng hơn về khó khăn khi công việc yêu cầu tương tác với cộng đồng. Đây là 
phương thức để nuôi dưỡng niềm say mê và cảm hứng của SV với công việc nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức 
đã học trong thực tế. Hàng năm, Khoa thường tổ chức trao đổi học thuật với GV các trường ĐH trên thế giới cũng 
như tiếp nhận SV của các trường này đến thực hiện luận văn thạc sĩ.

     Tổ hợp môn xét tuyển:  

Thời gian đào tạo: 4 năm 
Văn bằng: 

Đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật  
Môi trường từ năm 2012.  
Năm 2015, Trường tuyển 50 học viên. 

Toán, Lý, Hoá  
Toán, Lý, Anh 
Toán, Sinh, Hoá 
Toán, Hoá, Anh

Kỹ sư Công nghệ  
Kỹ thuật Môi trường.

Phòng thí nghiệm Khoa CN&QL Môi trường.
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“Những SV xuất thân từ Khoa CN&QLMT của Trường ĐH Văn Lang đã lập nên Công ty Môi 
trường Văn Lang, thể hiện sự gắn bó với nơi mình đã học và mong muốn hỗ trợ SV các khoá 
sau trong NCKH, việc làm. Hiện nay, 45/84 nhân viên chính thức của công ty là “con dân” Khoa 
Môi trường Văn Lang, gắn bó với công ty từ khi thực tập. Đặc biệt, các vị trí quản lý trong công 
ty đều do cựu SV Văn Lang đảm trách. 

Với ngành này, nghiên cứu và ứng dụng phải luôn kết hợp hữu cơ với nhau. Vì vậy, SV cần chọn môi 
trường làm việc có PTN, cho phép vừa ứng dụng thực tế, vừa nghiên cứu để điều chỉnh, thúc đẩy 
nghiên cứu mới, thu nhận kiến thức mới. 

Môi trường là ngành khó và rộng; đặc trưng nghề nghiệp đòi hỏi sự chịu đựng cao. Để kiên 
trì theo đuổi nghề, có thể sống và làm giàu bằng nghề, ngoài niềm đam mê, các bạn cần có 
hiểu biết chuyên môn sâu, có tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, xã hội và phải bản lĩnh. 

Phải gắn bó với nghề trước, rồi mới phát triển được với nghề.”

Phải gắn bó với nghề trước,  
rồi mới phát triển được với nghề

Lâm Tuấn Qui, tốt nghiệp năm 1999, 
 tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2015,  

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải 
công nghiệp & tư vấn môi trường Văn Lang

Có thể chọn con đường trao đổi SV  
với các trường ĐH nước ngoài...
“Học ngành Môi trường, bạn cần có sức khỏe tốt vì phải đi nhiều (khảo sát, vận 
hành các trạm xử lý, lấy mẫu); cần tập trung cao độ những lúc làm việc trong PTN 
để thao tác đúng, kết quả chính xác; cần tập thói quen quan sát để phát hiện vấn 
đề. Hiện nay, các công ty Việt Nam có công nghệ xử lý còn đơn giản nên bạn chưa 
thể vận dụng vào thực tế toàn bộ kiến thức được học. Bạn có thể chọn con đường 
trao đổi SV với các trường ĐH ngoài nước để “tận mắt” nhìn thấy, “tận tay” thực hành 
các công nghệ hiện đại. GV của Khoa sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội rộng mở.  
Đến Nhật, bạn sẽ thấy hệ thống ủ kỵ khí dạng lỏng dùng để xử lý chất thải rắn với quy mô 
lớn; đến Viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan), bạn sẽ thấy hệ thống xử lý tích hợp nước 
thải – rác thải – khí thải. Trong quá trình học, các bạn sẽ được giới thiệu kiến tập, thực tập, 
tìm kiếm cơ hội việc làm ở các đơn vị lớn như các khu công nghiệp trên địa bàn Tp. HCM,  
Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh; các nhà máy xử lý nước cấp; các công trình 
xử lý nước thải hiện hữu; các bãi chôn lấp hợp vệ sinh; các khu liên hợp xử lý chất thải;…”

Huỳnh Tấn Lợi, tốt nghiệp năm 2013,  
cán bộ trẻ Khoa CN&QLMT,  

học viên Thạc sĩ Môi trường  
tại Asian Institute of Technology

Sau 1 năm tốt nghiệp, 69%  
Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật  
Môi trường tốt nghiệp từ Trường 
ĐH Văn Lang có việc làm. 

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

50%47%

3%

4-6 triệu

6-8 triệu

Dưới 4 triệu

Mức lương (triệu đồng/tháng):

Chung kết cuộc thi  “Sinh viên Văn Lang với truyền thống Đạo đức - Ý chí - Sáng tạo”, 18/4/2015.
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NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Công nghệ Sinh học (CNSH) ở quy mô công nghiệp gồm: CNSH thực vật, CNSH động vật, CNSH thực phẩm, CNSH vi sinh vật và CNSH 
enzyme. Nghiên cứu các quá trình sinh học, phát triển công nghệ tương thích để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ là công việc của người 
kỹ sư CNSH. CNSH được ứng dụng rộng trong đời sống: sản xuất thuốc, thức ăn; ứng dụng vào công nghiệp hoá chất; phát triển 
giống cây trồng, vật nuôi; giải quyết vấn đề môi trường; ứng dụng y khoa (di truyền, xét nghiệm…)

Ngành Công nghệ Sinh học 
tại Văn Lang
Trường ĐH Văn Lang đào tạo theo hướng 
CNSH ứng dụng, thuộc 2 lĩnh vực:  
Công nghệ vi sinh, Công nghệ chế biến 
thực phẩm.

 SV được thực hành thường xuyên với 19 môn 
thực hành và 2 môn tin học ứng dụng tại 3 
PTN được trang bị dụng cụ, máy móc hiện 
đại: PTN nuôi cấy mô tế bào, PTN Công nghệ 
vi sinh, PTN CNSH thực phẩm.

 SV được tham quan, kiến tập 8 đợt tại 
các nhà máy, cơ sở sản xuất, công ty, viện 
nghiên cứu tại Tp. HCM và thực tập chuyên 
ngành cuối khoá 1 tuần tại Bảo Lộc, Đà Lạt. Bạn sẽ học gì?

 Kiến thức nền: sinh học, hóa học, hóa sinh, vi sinh vật, sinh lý học, di truyền học,… 

 Kiến thức cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực vi sinh chế biến thực phẩm, thủy sản, nông nghiệp, 
môi trường và y dược; cách vận hành hệ thống thiết bị sản xuất; kỹ năng phân tích kiểm nghiệm 
trong PTN; quy trình kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.  

 Hoàn thành chương trình, SV có năng lực NCKH, tạo sản phẩm mới ở quy mô PTN, nghiên 
cứu phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường, tự thành lập và điều hành các công ty, trang trại.

 Theo quan điểm mới về kinh tế kỹ thuật, SV được trang bị một số kiến thức về  
quản lý (quản trị học, quản lý chất lượng, thương mại hóa sản phẩm).

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 70%  
Kỹ sư ngành Công nghệ Sinh học   
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

6-8 triệu 8 - dưới 10 triệuDưới 4 triệu 4-6 triệu

Mức lương (triệu đồng/tháng): 46%

31%
21%

3%

Việc làm
 Chuyên viên tại các trung tâm kiểm nghiệm, 

PTN, cơ quan nghiên cứu về CN vi sinh, CNSH 
thực vật, CNSH động vật. 

 Chuyên viên xét nghiệm hoá – vi sinh tại 
các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, 
công ty dược.

 Chuyên viên CNSH tại các công ty chế biến 
nông sản, thực phẩm, thuỷ sản; công ty 
sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông 
sản theo tiêu chuẩn Globle GAP, VietGAP.

 Chuyên viên quản lý khoa học tại các 
Sở KHCN, Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên 
môi trường.

 Cảnh sát môi trường.

 Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường ĐH, 
CĐ, TC chuyên ngành. 

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm 
Văn bằng: Kỹ sư Công nghệ Sinh học.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Sinh, Hoá 
Toán, Sinh, Lý 
Toán, Sinh, Anh

SV thực tập cuối khoá 1 tuần tại Đà Lạt.
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Muốn thành công về sau, cần xây dựng nền tảng  
ngay trong thời gian học Đại học

Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng 
mà ở hướng ta đang đi

“Sau khi tốt nghiệp ĐH, Phước tiếp tục học Thạc sĩ ngành Bảo vệ thực vật vì định hướng theo 
CNSH thực vật. Năm 2008, Phước bắt đầu làm việc tại Công ty Bayer ở vị trí nhân viên sản 
xuất hạt lai; năm 2012, Phước đạt được vị trí hiện nay. Đây là công việc phù hợp với ngành 
nghề mà Phước đã học: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới trong chọn, lai tạo hạt giống; 
sản xuất hạt lai; xuất khẩu hạt giống;…

CNSH là ngành khoa học ứng dụng; đòi hỏi bạn vừa phải có khả năng nghiên cứu vừa phải 
có kỹ năng thực hành. PTN với chai lọ hóa chất, mô hình hay đi nắng, lội ruộng là môi trường 
làm việc cực nhọc mà người học CNSH phải nghĩ tới. Muốn thành công về sau, bạn cần xây 
dựng nền tảng ngay trong thời gian học ĐH: 

 Tích lũy kiến thức càng nhiều càng tốt; đừng ngại khó khi tiếp cận các vấn đề mới.

 Rèn luyện cách thức quản lý thời gian và làm việc có kế hoạch. 

 Cân đối giữa học tập và hoạt động Đoàn – Hội; nên đầu tư, đảm bảo việc học trước.

 Hãy đặt những mục tiêu nhỏ; đừng ép mình vào mong đợi cao quá. 

Đặng Văn Phước,  tốt nghiệp năm 2004,  
Giám đốc Phòng Cung ứng hạt giống,  

Công ty TNHH Bayer

“Khoá luận tốt nghiệp của mình là nghiên cứu trứng gà Omega-3. Và mình tự hỏi sao 
không đưa đề án này vào sản xuất thực tế? “Đứa con” mình sinh ra thì phải tự tay mình 
nuôi nấng mới phát triển tốt được. Vậy là từ bỏ học bổng cao học ở Pháp, bước vào con 
đường kinh doanh…

Ân thuyết phục mọi người đầu tư vốn, lập trang trại nuôi gà “ăn thảo dược và nghe nhạc 
giao hưởng”. Việc này khá mạo hiểm nhưng Ân nghĩ điều quan trọng không phải vị trí ta 
đang đứng mà ở hướng ta đang đi. Ân muốn làm công việc mình đam mê, muốn ứng dụng 
các giải pháp mới để tạo sản phẩm mới. Làm việc cũng là cách học rất thực tế và yêu cầu sự 
tìm tòi. Như việc cho gà nghe nhạc để tăng năng suất không hề đơn giản. Nhiều lúc Ân phải 
ngồi lì trong trại gà hàng giờ đồng hồ, cùng “nghe nhạc với gà”, theo dõi phản ứng của gà 
với mỗi bản nhạc, ghi chép cẩn thận để “phục vụ” chúng tốt hơn.  

Từ 5.000 con gà cho năng suất 4.500 quả trứng/ngày vào tháng 6/2012, sau 1 năm, trang 
trại của Ân đã nuôi 8.000 con gà, năng suất 7.000 quả/ngày. Dẫu mới chỉ là những bước đi 
đầu tiên nhưng Ân đã cảm nhận được niềm vui khi ứng dụng được những kiến thức mình 
học để phục vụ sức khoẻ cho mọi người, đó là lời khẳng định cho sự đúng đắn khi mình 
đam mê và theo học ngành CNSH, và đó cũng là động lực để Ân làm việc vui vẻ dù công 
việc khá vất vả.”

Nguyễn Duy Thiên Ân, tốt nghiệp  
năm 2012, Chủ trang trại gà Minh Ân,  

Đồng Nai

Thư viện Cơ sở 1.
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Ngành Kỹ thuật Nhiệt nghiên cứu các hệ thống kỹ thuật Nhiệt -  Lạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiết kiệm và tái 
tạo năng lượng để thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống, trang thiết bị Nhiệt - Lạnh phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. 
Đây là ngành học hướng đến tương lai – giúp giải quyết thách thức năng lượng đang ngày càng tiến gần đến báo động đỏ. 

Ngành Kỹ thuật Nhiệt tại Văn Lang 
Trường ĐH Văn Lang cung cấp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Nhiệt chất lượng cao và 
cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp cho 100% SV. 

 SV được đào tạo miễn phí 10 – 12 phần mềm chuyên ngành, với chi phí đào tạo bên ngoài 
khoảng 30.000.000 đồng.

 Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành được thiết kế riêng, giảng dạy trong 90 tiết; đảm bảo 
SV tốt nghiệp có thể đọc – viết tài liệu, trình bày, giao tiếp.

 SV được tiếp xúc, học tập và làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp ngay từ 
năm ba. SV được giới thiệu thực tập có lương tại các công ty Nhiệt – Lạnh hàng đầu Việt Nam 
như: REE M&E, REETECH, HTD,… và các tập đoàn Nhiệt – Lạnh hàng đầu thế giới như: Aurecon, 
Kurihara,…

Việc làm
 Kỹ sư ở mảng Nhiệt Nóng chuyên về lò hơi, sấy, làm việc tại các nhà máy nhiệt điện, dầu khí, 

sản xuất vải, sản xuất thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

 Kỹ sư ở mảng Nhiệt Lạnh chuyên về Lạnh Công nghiệp, làm việc  ở các nhà máy có hệ thống 
kho lạnh, cấp đông; chuyên về Lạnh Dân dụng làm ở các toà nhà, cao ốc văn phòng có hệ 
thống điều hoà không khí trung tâm. 

 Chuyên viên Nhiệt – Lạnh quản lý dự án, quản lý sản xuất tại các cơ sở sản xuất, cung cấp 
dịch vụ về Nhiệt – Lạnh.

 Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu chuyên ngành.

 Học tập, nâng cao trình độ bậc cao học, nghiên cứu sinh.

NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT

     Tổ hợp môn xét tuyển:  

Thời gian đào tạo: 4 năm rưỡi. 
Văn bằng: Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt
Cam kết giới thiệu việc làm sau 
tốt nghiệp cho 100% SV.

Bạn sẽ học gì?
SV được trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp mang tính liên ngành, gồm:

 Nhiệt – Lạnh: thiết kế, tư vấn, thi công hệ thống Cơ – Điện – Lạnh, điều hoà không khí trung 
tâm cho nhà cao tầng, nhà máy cấp trữ đông, nhà máy nước đá, kho lạnh, lò hơi, nhiệt điện,…

 Cơ khí: cơ chế hoạt động, công nghệ chế tạo máy cho ngành Nhiệt – Lạnh.

 Tự động hóa và điều khiển tự động của hệ thống Nhiệt – Lạnh. 

Hồ Ngọc Gia Bảo, SV năm cuối ngành Kỹ thuật 
Nhiệt , trình bày  ý tưởng trước lớp bằng tiếng Anh.

SV năm 2 ngành Kỹ thuật Nhiệt kiến tập tại kho 
lạnh công nghiệp, khu công nghiệp  Long Hậu.

Đồ án tốt nghiệp của SV Kỹ thuật Nhiệt xuất phát từ dự án thực tập năm ba; có tính ứng dụng cao.  
Trong đồ án tốt nghiệp, SV giải quyết 3 mảng Cơ – Điện – Lạnh, làm tài liệu Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh 
Toán, Hoá, Anh
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 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 100% Kỹ sư 
ngành Kỹ thuật Nhiệt tốt nghiệp từ 
Trường ĐH Văn Lang có việc làm. 

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Mức lương (triệu đồng/tháng):

12% 12%

29%

47%

“Tên ngành Kỹ thuật Nhiệt khiến chúng 
ta phân vân vì không hiểu hết về nó. Học 
ngành này khi ra trường sẽ làm gì? Sau 
bốn năm rưỡi, mình cảm thấy đây là ngành 
nghề thú vị vì nó áp dụng đa dạng cho các 
lĩnh vực kỹ thuật cao. Các công trình, nhà 
máy, bệnh viện, cao ốc, khách sạn,… vẫn 
không ngừng được xây dựng, mở rộng 
theo nhu cầu xã hội. Vì vậy, nhu cầu về kỹ 
sư Nhiệt – Lạnh luôn cao. Được đào tạo một 
cách bài bản, khoa học, giàu tính thực tế là 
yếu tố quan trọng giúp mình và bạn bè tự 
tin lập nghiệp.”

“Trước khi tốt nghiệp 1 năm, Khoa đã được 
nhận vào làm M&S (modeler & simulation) 
cho Tebodin Vietnam thuộc tập đoàn cung 
cấp  dịch vụ và kỹ thuật xây dựng quốc tế 
Bilfinger SE, với mức lương khởi điểm 6 triệu/
tháng. Đây là môi trường tốt để Khoa tiếp 
tục tự học, tự nghiên cứu, nâng cao giá trị 
bản thân và phát triển nghề nghiệp. Khoa rất 
vui vì đã có công việc phù hợp với ngành học”.

Nhu cầu về kỹ sư Nhiệt – Lạnh  
luôn cao

Tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, 
nâng cao giá trị bản thân

 “Năm 2013, khi đang học năm ba, Thiện được nhận vào làm ở Eastern với mức lương khởi điểm 
4 triệu/tháng. 1 tháng trước tốt nghiệp, Thiện là nhân viên kỹ thuật của Eastern tại văn phòng 
cảng Cát Lái, lương 6 triệu/tháng. Yếu tố quan trọng giúp Thiện thuận lợi khi khởi nghiệp 
là trải nghiệm thực tế và kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi thông tin được rèn luyện trong  
quá trình học tại Trường. Hiện nay, các công ty Nhiệt – Lạnh đang chuyển dần sang sử dụng phần 
mềm Revit thay vì CAD. SV Nhiệt – Lạnh Văn Lang có thể dùng tốt cả 2 phần mềm này nên đáp ứng 
được yêu cầu trong việc tạo dựng mô hình 3D mô phỏng thi công. 

Ngoài môi trường làm việc trong nước, kỹ sư Nhiệt – Lạnh có thể nghĩ đến việc làm tại các 
công ty nước ngoài như Carrier, Daikin, Danfoss.”

Trải nghiệm thực tế  
và kỹ năng làm việc nhóm

Phạm Đăng Khoa,  tốt nghiệp năm 2015,  
Công ty WST Vietnam

Trần Đức Hoàng Sang, tốt nghiệp 
năm 2013, Công ty TNHH - DV Kỹ thuật Cơ 

Điện Lạnh R.E.E  

Trương Đức Thiện, tốt nghiệp năm 2014, Công ty Eastern

Đặng Hồng Vũ,  tốt nghiệp năm 2012, 
Công ty Aurecon Vietnam 

 “Để học và làm việc ở lĩnh vực Nhiệt – Lạnh, 
bạn phải thực sự hiểu và đam mê ngành. 
Ngoài kiến thức chuyên môn, khả năng 
ứng dụng CNTT cũng là điều cần chú ý  
bổ sung. Một số phần mềm chuyên ngành 
được sử dụng nhiều là Cad, Revit, Trace700, 
Ecotec,… Những phần mềm này đều được 
dạy tại Văn Lang. Nếu muốn thăng tiến về 
vị trí công việc, đầu tiên, bạn phải tiến về 
chuyên môn. Phải thường xuyên cập nhật 
kiến thức mới trong ngành; sử dụng thành 
thạo Tiếng Anh; từng bước xây dựng và  
duy trì các mối quan hệ công việc.”

Phải thực sự hiểu  
và đam mê ngành

Trên 10 triệu

 31Cựu sinh viên    |



NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Nền kinh tế phát triển, hoạt động quản trị kinh doanh (QTKD) không đơn giản là mua, bán mà là quá trình phức hợp giữa khoa học 
kinh tế - chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, marketing. QTKD đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. 
Quyết tâm thành công với ngành nghề này, bạn cần phải tích hợp sẵn một số tố chất: nhiều năng lượng, năng động, 
nhạy bén, tự tin, và thích giao tiếp. 

Ngành Quản trị Kinh doanh  
tại Văn Lang
Trường ĐH Văn Lang thiết kế chương trình 
đào tạo với đa dạng định hướng nghề nghiệp 
cho SV; đào tạo chuyên sâu về nhiều mảng 
quản trị trong kinh doanh: quản trị chiến lược, 
quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị 
sản xuất, quản trị marketing, quản lý dịch vụ 
bán lẻ, …

 Dựa trên lõi lý thuyết quản trị được học 
vào những năm đầu, SV có 6 – 8 tuần thực 
tập, va chạm với các vấn đề kinh doanh thực, 
làm việc trong môi trường cạnh tranh thực.

 Hướng nghiệp thường xuyên, kịp thời 
thông qua Ngày hội việc làm, hội thi “Nhà 
quản trị tương lai, Ý tưởng khởi nghiệp.” 

Bạn sẽ học gì?
Nhà quản trị không cần hiểu sâu nhưng cần 
biết đầy đủ về hoạt động kinh doanh, vì vậy, 
SV được trang bị:

 Kiến thức kinh doanh cơ sở về tài chính,  
tiếp thị, nguồn nhân lực, luật kinh tế, thị trường 
chứng khoán, ngân hàng, nghiệp vụ ngoại 
thương, thanh toán quốc tế, kiểm toán,…

 Nguyên tắc tổ chức, quản lý hoạt động 
doanh nghiệp; đặc điểm chính trị - xã hội 
của đất nước; nền tảng công nghệ trong 
quản lý doanh nghiệp. 

Việc làm
 Chuyên viên kinh tế làm việc tại các 

phòng chức năng của doanh nghiệp: 
phòng kinh doanh, phòng marketing, 
phòng tổ chức nhân sự, phòng hoạch định 
chiến lược,…

 Trợ lý cho các nhà quản trị cấp cao trong 
doanh nghiệp.

 Phát triển nghề nghiệp với vị trí cao hơn 
trong doanh nghiệp như tổ trưởng, trưởng 
nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, 
giám đốc điều hành…

 Tự thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Phát triển nhà quản trị có hiểu biết về CNTT, kết hợp được sức mạnh giữa kỹ thuật và 
kinh doanh – đó là mục đích và là điểm khác biệt nổi bật của ngành ISM. Chuyên ngành 
ISM tại Văn Lang được triển khai đào tạo từ năm 2012, thiết kế theo chương trình của 
CMU, ĐH xếp hạng số 2 về ISM tại Mỹ. 

SV được cung cấp chương trình và phương pháp giảng dạy tích hợp gồm 
chuyên môn kỹ thuật về CNTT, kiến thức kinh doanh, kỹ năng mềm, khả năng  
Tiếng Anh để có thể quản lý doanh nghiệp trên nền tảng CNTT (xây dựng, quản trị  
cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế, khai thác hệ thống thông tin; bảo mật thông tin để ra 
quyết định; xây dựng đề án kinh doanh) trong môi trường làm việc toàn cầu. 

 Học Tiếng Anh tăng cường 8 tiết/tuần trong 2 năm đầu; đảm bảo khả năng nghe,  
đọc tài liệu chuyên ngành khi bước vào năm 3.

 Học trực tuyến – môi trường học tập ảo chủ động, hiện đại - bên cạnh giờ học tập trung.

 Học cách tổ chức, làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, giao tiếp và giải quyết tình huống.

 Sở hữu tối đa 10 – 12 chứng chỉ môn học do CMU trực tiếp cấp khi điểm số đạt từ 7.0 
trở lên, gồm: Information System Theories and Practices, Fundamentals of Computing, 
Software Project Management, Information System Applications, Software Process & 
Quality Mgt., Business Value,…

 Cơ hội học tập nâng cao và làm việc trong môi trường quốc tế ở vị trí: nhân viên  
phân tích hệ thống; quản trị viên hệ thống thông tin – dữ liệu; phân tích viên dữ liệu  
phục vụ công tác điều hành – quản lý; giám đốc thông tin (CIO).

Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông tin  
(Information System Management – ISM)

Tổ hợp môn xét tuyển:  

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Quản trị    
       Kinh doanh.

Toán, Lý, Hoá  
Toán, Lý, Anh 
Toán, Văn, Anh

“Nhiều SV kinh doanh vẫn đang cố gắng hình dung mình phải làm gì. Chúng tôi nhận 
thấy một sự nối kết tốt cho họ: kết nối với công nghệ. Nó sẽ trở thành một tổ hợp mạnh mẽ. 
Đây là khu vực mới cần được thăm dò vì nó mở ra cho họ nhiều cơ hội.” (GS. John Vũ)
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Nếu bạn không xây dựng ước mơ cho chính mình,  
sẽ có người thuê bạn xây dựng ước mơ cho họ
  “Có nhiều con đường để bạn khai phá và có được lợi thế của người đầu tiên. Ra trường năm 
2002, khi ngành quảng cáo ở Việt Nam bắt đầu phát triển, Nguyệt thử sức ở lĩnh vực mới 
mẻ này. Nguyệt mạnh dạn ứng tuyển làm chuyên viên tổ chức sự kiện cho Golden Media – 
công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam bấy giờ; vị trí này mang lại cho Nguyệt kinh nghiệm 
tổ chức sự kiện quảng bá cho đa dạng các loại hàng hóa (hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, sản 
phẩm công nghệ). Hai năm sau, Nguyệt được JWT – tập đoàn truyền thông nổi tiếng thế 
giới – tuyển dụng với vai trò PR chuyên nghiệp. Ba năm sau, Nguyệt “đầu quân” cho Tập 
đoàn quảng cáo LOWE, bắt đầu công việc của 1 Agency sáng tạo ý tưởng các chiến dịch 
truyền thông của Tập đoàn Unilever. Năm 2010, Nguyệt trở thành maketer chuyên nghiệp 
với vị trí Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Adidas. 

Lập nghiệp 12 năm, một chặng đường đủ dài để Nguyệt khẳng định khởi đầu ở Khoa 
(QTKD), Trường ĐH Văn Lang là lựa chọn đúng đắn và đáng tự hào. Công thức thành công 
của Nguyệt là: Khả năng + Hành động + Thái độ + Sự táo bạo. Muốn trở thành master 
trong lĩnh vực nào đó, hãy đọc 2 quyển sách/tháng, liên tục trong 3 năm. Bạn sẽ vững 
vàng khi đứng trên vai kẻ khổng lồ là kiến thức được cập nhật, kỹ năng được trau dồi,  
cái đầu “mở” và đôi tai “lắng nghe”.

Với Nguyệt, thành công là khi chúng ta đồng thời được đảm bảo về tài chính, tự do về thời 
gian và có sức khoẻ tận hưởng cuộc sống. Hiện tại Nguyệt chưa thành công, đó vẫn là ước 
mơ để mình phấn đấu. Nhưng có một điều chắc chắn: mình luôn vui vẻ, tin tưởng và đam 
mê công việc. Mỗi người cần có ước mơ để dám hành động cho ước mơ. Nếu bạn không xây 
dựng ước mơ cho chính mình thì sẽ có người thuê bạn xây dựng ước mơ cho họ.”

Phạm Minh Nguyệt, tốt nghiệp  
năm 2002, Giám đốc Truyền thông,  

Tập đoàn Adidas Vietnam

Kiến thức học được rất cần cho công việc

“Học QTKD và hiện tại là MC của Đài Truyền hình Tp. HCM, bản thân Phương từng tiếc vì mình 
học và làm trái nghề. Nhưng qua thời gian, Phương nhận ra kiến thức học được rất cần cho 
công việc. Học QTKD, Phương học được cách quản lý, sắp xếp thời gian, kỹ năng giao tiếp, 
thuyết trình và tự tin về kiến thức chuyên môn khi làm MC cho các chương trình về kinh tế. 
Quan trọng hơn, chính ở Văn Lang, từ một cô bé SV nhút nhát Phương trở thành một cán bộ 
Đoàn năng nổ; cũng chính ở Văn Lang, Phương được “phát hiện” và phát triển khả năng làm 
MC. Lần đầu tiên Phương làm MC là  trên sân khấu Hội trường C001 Văn Lang – Hội diễn Văn 
nghệ 20/11 của Khoa; và “lọt mắt” một anh SV khóa trên đang làm cho công ty sự kiện. Vậy 
là Phương phát triển công việc MC chuyên nghiệp đến nay. Có lẽ nếu không trở thành SV 
Văn Lang, Phương sẽ không có cơ hội, may mắn để thành công trong nghề nghiệp hôm nay. 

Nhà trường luôn tạo điều kiện để SV phát huy năng lực; vì vậy SV Văn Lang thường học được 
tính chủ động, nhiệt tình khi hoạt động phong trào. Nhà trường cũng tạo cơ hội việc làm 
cho SV khi tổ chức các hội thảo, mời doanh nghiệp đến Trường tuyển dụng. Phương cũng 
từng dự tuyển và may mắn trúng tuyển vào một công ty chứng khoán; làm việc trong vài 
tháng thì “nghiệp” MC mạnh mẽ hơn nên Phương chuyển việc.” 

Trần Thị Thanh Phương, tốt nghiệp  
năm 2009, Đài Truyền hình Tp.HCM

50%

10%5%
6%

29%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

Sau 1 năm tốt nghiệp, 88% Cử nhân 
ngành Quản trị Kinh doanh  
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Mức lương (triệu đồng/tháng):

Chung kết cuộc thi “ Nhà quản trị tương lai” - sân chơi học thuật để SV “thử” lập dự án, cố vấn kinh doanh, 
7/5/2015.
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NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tài chính Ngân hàng (TCNH) là ngành nghề liên quan đến các hoạt động giao dịch, luân chuyển và kinh doanh tiền tệ. Mọi hoạt động 
kinh doanh của các tổ chức kinh tế; hoạt động điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ, đặc biệt là chính sách tiền tệ và chính sách 
tài khóa  có ảnh hưởng lớn với toàn bộ nền kinh tế, cũng đều cần nguồn lực thực hiện, quản lý tài chính. Vì vậy nền kinh tế càng phát 
triển thì càng cần nguồn nhân lực TCNH giỏi để đáp ứng nhu cầu. Những người có khả năng tính toán, tư duy phân tích, logic và  
năng động sẽ thành công với ngành nghề này.

Ngành Tài chính Ngân hàng 
tại Văn Lang
Trường ĐH Văn Lang đào tạo ngành Tài 
chính Ngân hàng với 2 chuyên ngành: Tài 
chính doanh nghiệp và Ngân hàng. 

 Chương trình đào tạo tham khảo chương 
trình của các trường ĐH Anh, Mỹ, Úc; 
thường xuyên cập nhật.

 SV được khuyến khích tham gia các cuộc thi  
do CLB Anh văn, CLB Tài chính Ngân hàng: Hồ 
sơ của tôi, Thuyết trình viên tài năng, Đường đến 
phố Wall, Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp. 

 SV năm cuối được học môn Mô phỏng, 
thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn 
(thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, 
phân tích báo cáo tài chính,…) trên chứng 
từ thực, dưới sự hướng dẫn của các chuyên 
gia trong ngành. 

 SV được tư vấn, hỗ trợ việc làm bởi mạng 
lưới cựu SV đông đảo, tâm huyết. 

 SV đăng ký ôn và thi lấy chứng chỉ LCCI 
– “giấy thông hành” để gia nhập vào các tổ 
chức tài chính – tín dụng đa quốc gia và các 
ngân hàng, doanh nghiệp nước ngoài.

Bạn sẽ học gì?
 Kiến thức nền: toán ứng dụng, xác suất 

thống kê, chính sách pháp luật,…

 Kiến thức chuyên ngành Tài chính: tài 
chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài 
chính, quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi 
ro, thuế, thẩm định dự án đầu tư, vận hành 
thị trường vốn, bản chất và vai trò của thị 
trường tài chính… 

 Kiến thức chuyên ngành Ngân hàng: hệ 
thống và cơ chế vận hành ngân hàng, chính 
sách tiền tệ quốc gia, thanh toán quốc tế, 
thẩm định tín dụng, quản trị ngân hàng, 
kế toán ngân hàng,…

 Kỹ năng nghề nghiệp: soạn thảo văn bản; 
phần mềm chuyên môn; phân tích, giải 
quyết tình huống; giao tiếp; làm việc nhóm, 
làm việc độc lập…

Việc làm
 Chuyên viên tài chính trong các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia, công ty chứng khoán, 

quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm: đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô – vi mô, phân tích thông tin 
ngành, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, định giá rủi ro đầu tư, tư vấn đầu tư, lập 
kế hoạch ngân sách, quản lý và chi tiêu quỹ. 

 Chuyên viên quan hệ khách hàng, hỗ trợ tín dụng, quản lý rủi ro, thanh toán quốc tế, kế 
toán ngân hàng: tiếp xúc khách hàng, thẩm định hồ sơ, phân tích cho vay; thực hiện giao 
dịch tiền tệ trong các ngân hàng (Nhà nước, liên doanh, nước ngoài).

 Cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách trong cơ quan Nhà nước (Sở Tài chính, Kho bạc, 
Cục thuế, Cục quản lý vốn,…).

 Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu chuyên ngành.

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Kinh tế Tài chính - Ngân hàng.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh  
Toán, Văn, Anh

SV năm cuối thuyết trình môn “Mô phỏng lập dự toán tài chính”.

Chung kết cuộc thi “Hồ sơ của tôi”, 15/11/2015
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“Năm tư, Trọng thực tập tại Sacombank, được chọn vào đội SV thực tập tiềm năng của  
ngân hàng. Vậy là sau khi ra trường, Trọng có ngay một công việc. Hiện Trọng là chuyên viên 
khách hàng của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Q. 8: cấp tín dụng (cho vay), huy động 
vốn, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, phát triển khách hàng mới,… với mức lương “bị” đánh 
thuế thu nhập. Kiến thức trường lớp góp 50% cho quá trình tìm việc, làm việc của mình;  
bản thân muốn giữ việc, phát triển công việc phải chủ động đọc sách, tìm hiểu về nghiệp vụ 
chuyên sâu và những thay đổi trong quy định của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. Mọi 
thứ thay đổi hằng ngày, vì vậy mình cũng phải tích cực vận động để không bị bỏ rơi. 

Hiện tại, nhân sự ngành ngân hàng đang thu hẹp. Tuy nhiên, SV mới ra trường có một   
ưu điểm rất lớn là các bạn có sức trẻ, nhiệt tình và tự tin. Các bạn cần chú ý rèn luyện thêm kỹ 
năng giao tiếp, ứng dụng văn phòng (đơn giản như photocopy, fax, in ấn,…)”

SV mới ra trường có một ưu điểm rất lớn  
là sức trẻ, nhiệt tình và tự tin

Nguyễn Tiến Trọng, tốt nghiệp năm 2010, 
Ngân hàng Sacombank.

Chuyện cây đàn bầu cất trong chiếc hộp vĩ cầm
“23/10/2013, Tuấn về thăm khoa Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Văn Lang và gặp lại thầy 
Hiệu trưởng Nguyễn Dũng. 13 năm trước, thầy đã dạy Tuấn cách chọn ngành để học và 
chọn nghề để làm; Tuấn muốn kể lại câu chuyện này cho các bạn: chuyện cây đàn bầu cất 
trong chiếc hộp vĩ cầm. Có chàng thanh niên thích chơi đàn bầu nên đăng ký học nhưng 
thời gian lâu mà vẫn không chơi hay được. Thầy dạy đàn tìm hiểu mới biết vì sợ mọi người 
chê quê mùa, không hợp thời nên mỗi khi đi học, chàng thanh niên đã mang cây đàn bầu 
để vào hộp đàn vĩ cầm. Vì vậy, thầy khuyên: “Nếu em không là chính mình, không tự tin vào 
bản thân và không có niềm tin vào điều mình chọn, em không bao giờ thành công được.”  
Khi chuẩn bị bước chân vào ĐH, hay chuẩn bị lập nghiệp, bạn nên suy nghĩ về câu chuyện 
này. Đây là giai đoạn chúng ta đủ trưởng thành để quyết định cho mình một nghề nghiệp, 
đủ thời gian để tích lũy kiến thức và kỹ năng, đủ không gian để hoạt động cho thời tuổi trẻ 
sôi nổi. Hãy sống đời SV của mình bằng niềm đam mê, bằng thái độ cầu tiến và bằng hành 
động tích cực.

Tuấn học về tài chính nhưng từ khi ra trường đến nay hầu nhưng lại gắn với công việc kế toán; 
tuy vậy Tuấn không cảm thấy mình làm lệch ngành vì một người làm kế toán giỏi ngoài việc 
xây dựng bộ máy kế toán còn phải thực hiện được các nghiệp vụ tài chính như cân đối nguồn 
vốn, đánh giá và lựa chọn nguồn vốn tối ưu, lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách, thẩm định 
dự án đầu tư,… Tuấn nghĩ mình có được một vị trí tốt trong thị trường nhân lực là vì mình đã 
chuẩn bị tốt: Học tập chăm chỉ và đạt bằng Khá; Hoạt động Đoàn sôi nổi và rèn luyện nhuần 
nhuyễn các kỹ năng mềm; Làm việc bán thời gian khi đang là SV để tích lũy kinh nghiệm;  
Bổ sung kiến thức.

Nguyễn Anh Tuấn, tốt nghiệp năm 2000,  
Kế toán trưởng, Công ty PNJ
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13%

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 90% Cử nhân 
ngành Tài chính Ngân hàng  
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu
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NGÀNH KẾ TOÁN

Kế toán là quá trình ghi nhận, phân loại, tổng hợp, phân tích và chuyển tải thông tin tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
để quản lý đơn vị. Cơ hội việc làm của nghề kế toán rất rộng, thu nhập hấp dẫn, và dễ dàng tìm việc trong mọi hoàn cảnh của nền  
kinh tế;  vì vậy kế toán trở thành “nghề vàng” trong xã hội.  Nhân viên kế toán là người thu nhận và tổng hợp số liệu về hoạt động sản xuất  
kinh doanh: lập phiếu thu/ chi, hóa đơn, phiếu nhập kho/ xuất kho; ghi sổ kế toán các hoạt động tài chính; tổng hợp, lập báo cáo kế toán 
định kỳ. Công việc kế toán gắn với các con số nên bạn cần có những phẩm chất: trung thực, cẩn thận, siêng năng. Để trở thành nhân viên kế 
toán giỏi, bạn phải có kiến thức tổng hợp, vững vàng; có kỹ năng phân tích, thương lượng, đàm phán, trình bày, diễn đạt, làm việc nhóm.  

Ngành Kế toán tại Văn Lang
Trong 4 năm, SV được trang bị đầy đủ  
kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và chuyên 
môn kế toán, kiểm toán, tài chính để  
tổ chức điều hành công tác kế toán,  
kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại 
hình doanh nghiệp. Triết lý đào tạo của 
Khoa Kế toán - Kiểm toán là “học đi đôi với 
hành”, kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, 
bảo đảm SV ra trường làm việc được ngay. 
Để thực hiện cam kết này,  hơn 10 năm 
qua, Khoa đưa chương trình “Mô phỏng 
hoạt động kế toán doanh nghiệp” vào 
giảng dạy. SV tiếp cận thực tế nghề nghiệp 
ngay khi học; tiếp xúc với hồ sơ, chứng từ 
thực từ các doanh nghiệp và được kế toán 
trưởng của doanh nghiệp trực tiếp hướng 
dẫn. Hoàn thành chương trình mô phỏng, 
SV tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm 
làm việc tương đương 1 năm công tác  
thực tế, giúp SV tự tin khi ứng tuyển. 

Theo khảo sát hằng năm, SV tốt nghiệp 
ngành Kế toán đang làm việc trong nhiều 
doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc gia, 
công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (PWC, 
KPMG, E&Y, Deloitte – Big 4). Khoa Kế toán 
- Kiểm toán đã hình thành một “công nghệ” 
đào tạo “nghề kế toán”, SV ra trường có 
phẩm chất tốt, kiến thức chuẩn và kỹ năng 
thích hợp để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Việc làm
Bạn làm việc trong các lĩnh vực: kế toán, thuế, 
kiểm toán, tài chính tại các doanh nghiệp,  
cơ quan tổ chức, ở những vị trí: 

 Kế toán viên (kế toán tiền, kế toán hàng 
tồn kho, kế toán công nợ, kế toán lương,  
kế toán tài sản cố định, kế toán thuế…)

 Kiểm toán viên nội bộ; Kiểm toán viên 
độc lập; Kiểm toán viên Nhà nước.

 Chuyên viên lập và phân tích kế hoạch  
tài chính; Chuyên viên thuế; Thanh tra kinh tế.

 Giảng dạy, nghiên cứu ở các viện, cơ sở 
giáo dục, đào tạo.

CUỘC TRÒ CHUYỆN  
VỚI NHỮNG CON SỐ

“... Mình chọn NV2 là ngành Kế toán  
Văn Lang. Khi chọn, mình tự nhủ phải cố 
gắng , nỗ lực hết sức. Quan trọng nhất vẫn là 
đam mê và yêu thích để có động lực vượt qua 
khó khăn, phát triển nghề nghiệp vững bền.

Học kế toán, điều thú vị là có thể áp dụng 
ngay vào thực tế: tự quản lý tài chính, thu chi tiền... Bút toán quen thuộc nhất có lẽ là “rút tiền 
gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt”, sau đó là các bút toán chi tiền được định khoản ngắn gọn 
mà không cần ghi chép nhiều! Vấn đề khó khăn nhất, chẳng ai muốn đối đầu là chênh lệch tiền. 
Khi đó phải tỉ mỉ xét lại toàn bộ số liệu. Công việc đòi hỏi phải chính xác, kiên nhẫn. Do đó, nếu 
bạn có các tố chất: óc tổ chức, cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, chính xác, đáng tin cậy, thích làm công 
việc rõ ràng , theo quy định, lên kế hoạch, điều phối công việc... bạn sẽ học, làm việc thuận lợi 
hơn. Hiện tại, mình làm ở một công ty tư vấn về Kế toán - Thuế - Đầu tư. Sắp tới mình sẽ học 
thêm một khoá chuyên đề ngắn hạn, mình vẫn mê nghề kế toán mà!”

“…Mình thích Kế toán vì ngành học này có 
định hướng rõ ràng , biết mình sẽ làm gì trong 
tương lai, biết cách định khoản các nghiệp vụ 
phát sinh, đọc báo cáo tài chính với những 
con số “biết nói”.  Khi tốt nghiệp, tìm việc làm 
cũng không khó. Nếu không làm kế toán thì 
vẫn có thể làm nhiều việc khác trong lĩnh vực 
chứng khoán, ngân hàng...”

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh  
Toán, Văn, Anh

Huỳnh Thị Diệu - đồng thủ khoa, tốt nghiệp 
năm 2009 (thứ 2 từ phải sang) - và đồng nghiệp.

Trần  Hạnh Uyên (thủ khoa, tốt nghiệp năm 2009) 
thi và trúng tuyển NV1 vào ngành Kế toán.
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Tôi của bây giờ...

Bùi Thị Cẩm Giang, tốt nghiệp 
 năm 2013, Công ty Cổ phần Chính Thắng

55%

21%

5%
2%

17%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 95% Cử nhân 
ngành Kế toán tốt nghiệp từ Trường 
ĐH Văn Lang có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

Quỹ học bổng cựu SV khoa Kế toán - Kiểm toán

Năm 2011, anh Võ Từ Thiện, cựu SV ngành 
Kế toán của Trường (tốt nghiệp năm 2003), 
thành lập Quỹ học bổng cựu SV khoa  
Kế toán - Kiểm toán. Quỹ trao tặng 20 - 22 
suất học bổng/ năm, trị giá 500.000 đồng/
suất. Học bổng là nguồn động viên khích lệ 
tinh thần để SV của Khoa  tiếp tục kiên trì, 
phấn đấu, vững bước trên con đường học vấn.Lễ Trao Học bổng cho SV khoa Kế toán - Kiểm toán, 14/4/2013.

4 năm SV với tôi đầy ý nghĩa. Tôi của bây giờ đã thay đổi nhiều. Giờ đây tôi tự tin hơn trước 
đám đông; tôi có thể làm việc nhóm hiệu quả; tôi biết tổ chức một sự kiện; tôi nhanh chóng 
hòa đồng với mọi người; tôi xếp hàng ở nơi công cộng, biết lắng nghe người khác, biết giúp 
đỡ người khuyết tật,… Những đổi thay ấy xuất phát từ những điều tưởng chừng đơn giản 
mà tôi đã được học, được làm ở Văn Lang: thuyết trình trên lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, tham gia  
mùa hè xanh, tổ chức hoạt động phong trào Đoàn - Hội…Cảm ơn Văn Lang đã cho tôi cơ 
hội được “học” tất cả những điều đó! 4 năm ĐH, tôi làm lớp trưởng, từng là Trưởng ban nội 
dung Câu lạc bộ A&M, Liên chi hội trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán. Chắc mọi người nghĩ 
rằng để được tín nhiệm bầu vào các vị trí đó, tôi phải học thật giỏi. Không! Trong thời gian 
học tại Trường, tôi đã nộp hồ sơ xin học bổng của Hội đồng hương Quảng Ngãi. Mảnh đất 
nghèo khó quê tôi có quá nhiều nhân tài và tôi xếp sau rất nhiều người, không nhận được 
học bổng. Thêm nữa, tôi đã rớt trong lần thi tốt nghiệp đầu tiên để rồi 6 tháng sau mới có 
mặt trong Lễ Tốt nghiệp, là một cử nhân tốt nghiệp muộn. Tôi “làm quen” với thất bại và 
nhận biết chỗ đứng của mình là ở bên cạnh nhiều người. Hơn hết, tôi không nản lòng, tôi 
đã làm đến cùng. Dù không nhận học bổng, tôi vẫn đến buổi lễ của Hội đồng hương; tôi 
làm quen với mọi người, làm quen với công việc của Hội và giờ đây, tôi là một trong những 
thành viên trẻ, nòng cốt của Hội. 

Tôi không phải là người học giỏi nhất, không phải là người hoạt động nổi nhất, nhưng các 
bạn và tôi có một điểm chung: những con người biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Tôi 
đã chạy quá nhanh nên nhiều lần ngã đau, nhưng tôi không từ bỏ ước mơ, hy vọng và tinh 
thần lạc quan.  

Niềm vui nhỏ của tôi là: từ năm ba, tôi được công ty Chính Thắng mời làm việc, hiện tại, tôi 
đã được công ty ghi nhận năng lực sau 2 năm công tác với  mức lương khá. Tôi tin rằng cơ 
hội là do mình tạo ra. Văn Lang đã chuẩn bị hành trang, việc bước đi và tiến đến tương lai 
thành công là của chúng ta. Quãng đời ĐH ở Văn Lang của tôi thật đẹp, nhưng tôi biết hình 
ảnh của mình từ hôm nay sẽ do chính mình xây dựng nên.

“ Hiện nay, tôi đang định cư và kinh doanh tại Mỹ. Cuộc sống tương đối tốt đẹp; nhưng tôi vẫn nhớ về thời SV khó khăn khi từ tỉnh lẻ lên thành phố học, tôi muốn cảm 
ơn Văn Lang vì đã cho tôi môi trường học tập tốt. Tôi đóng góp 500 USD/năm cho Qũy học bổng cựu SV của Khoa, 10 suất cho SV khó khăn quê Bình Định, 10 suất 
cho SV thành tích học tập và hoạt động Đoàn – Hội tốt”. (Võ Từ Thiện)

Chung kết cuộc thi “Kỹ năng bàn phím“, 3/12/2015.

 37Cựu sinh viên    |



NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Quản trị Khách sạn là quản lý và tổ chức hoạt động của khách sạn hiệu quả, hợp lý. Người quản lý phải lập báo cáo kết quả tài chính, 
thu – chi; lập quy tắc quản lý nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng trống, quản lý chế biến thực phẩm… Người làm tốt công 
việc quản trị khách sạn trước hết cần có khả năng giao tiếp để xử lý tình huống bất ngờ; có khả năng tổ chức và quản lý; có tư duy 
logic; tự tin, năng động.

Khoa Du lịch, Văn Lang
Là một trong những đơn vị đào tạo lâu 
năm, uy tín trong ngành Du lịch. Mục 
tiêu đào tạo của Khoa là cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao; nhạy bén với xu 
hướng mới; đáp ứng nhu cầu tuyển dụng 
của doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, 
hướng đến hội nhập ASEAN và quốc tế.  
100% giảng viên của Khoa có trình độ thạc 
sĩ, tiến sĩ; được đào tạo và cấp bằng bởi các 
trường ĐH của Pháp, Úc,…

Khoa có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, 
đơn vị thuộc lĩnh vực Du lịch:

 Là thành viên tích cực của Tổ chức 
các trường ĐH khối Pháp ngữ (Agence 
Universitaire de la Francophonie, AUF), 
Hiệp hội Du lịch Tp. HCM.

 Gắn bó với công ty du lịch, khách sạn ở Tp. 
HCM: Ben Thanh tourist, Sheraton Saigon hotel, 
Park Hyatt hotel, Saigontourist, Viet Premier,  
Intercontinental hotel, Viettravel,  …

 Hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các 
trường ĐH trên thế giới: ĐH Perpignan, ĐH 
Toulouse III, ĐH La Réunion (Pháp); ĐH Prince 
of Songkla (Thái Lan); ĐH Cadi Ayyad (Ma rốc); 
ĐH UQÀM (Canada); ĐH Griffiths (Úc);…

Việc làm
 Nhân viên lễ tân, nhà hàng, buồng phòng 

tại khách sạn, resort, căn hộ cho thuê,  
cửa hàng thức ăn nhanh,…

 Nhân viên dịch vụ khách hàng tại  
doanh  nghiệp, ngân hàng.

 Chuyên viên tại các sở, ban, ngành về du lịch.

 Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở  
đào tạo, viện nghiên cứu chuyên ngành.

Năm 1 – định hướng 

Năm 3 – chuyên sâu 

Năm 2 – nâng cao 

Năm 4 – chuyên sâu

• Kiến tập resort

• Nghiệp vụ khách sạn cơ bản

• Anh văn (theo trình độ)

• Phương pháp NCKH

• Quản trị học

• Nguyên lý ngành Du lịch – Khách sạn

• Ngoại ngữ 2 theo lựa chọn (Anh, Pháp, 
Hoa, Nhật) – sơ cấp

• Kiến tập khách sạn

• Nghiệp vụ khách sạn  nâng cao

• Quản trị nguồn nhân lực

• Anh văn (theo trình độ)

• Thực tập nhà hàng - khách sạn 

• Quản lý dịch vụ ăn uống

• Phát triển bền vững

• Ngoại ngữ 2 theo lựa chọn (Anh, Pháp, 
Hoa, Nhật) – trung cấp

• Anh văn (theo trình độ)

• Mô phỏng doanh nghiệp du lịch

• Quản trị lưu trú

• Thực tập tốt nghiệp

• Ngoại ngữ 2 theo lựa chọn (Anh, Pháp, 
Hoa, Nhật) – trung cấp

• Anh văn (theo trình độ)

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Khách sạn.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh 
Toán, Văn, Anh 
Toán, Văn, Pháp

Tuần lễ mô phỏng doanh nghiệp du lịch, tháng 01/2016.
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Chủ động trong tình thế bị động

“Khi còn là SV, 2 kỳ thực tập tại bộ phận tiền sảnh của 2 khách sạn lớn New World, Renaissance 
Riverside khiến Tuyết Anh đề ra mục tiêu: chỉ làm việc tại các khách sạn 5 sao quốc tế; vì đó 
là môi trường tốt để mình tiếp thu kiến thức, nghiệp vụ chuẩn mực về quản trị khách sạn. 
Sau khi ra trường, Anh trải qua nhiều vị trí khác nhau để học hỏi kinh nghiệm của tất cả các 
mảng trong quản trị khách sạn: Guest Service Agent, Executive Secretary, PR Coordinator, 
Sales Executive,… tại các khách sạn, resort lớn như Vinpearl Nha Trang, Epikurean,… 

Tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn của Trường ĐH Văn Lang, Anh khá lạc quan khi 
tìm việc. Các anh chị đi trước đã làm việc hiệu quả và được đánh giá cao tại các công ty 
du lịch, khách sạn; mình được “thừa hưởng” uy tín đó. Điều quan trọng là các bạn phải 
xác định thế mạnh nghiệp vụ, kỹ năng của mình để thể hiện trong hồ sơ ứng tuyển.  
Bản thân Anh xác định mình sẽ làm về mảng tiếp tân trong môi trường quốc tế; vì vậy 
Anh đã thi lấy chứng chỉ TOEIC và chứng chỉ nghiệp vụ Tiếp tân Khách sạn Quốc tế. Bạn 
hãy nghĩ về nghề nghiệp không chỉ ở bước khởi đầu, hãy nghĩ nó trong khoảng thời gian  
xa hơn, có thể là trong 4 năm tiếp theo; khi đó bạn sẽ biết mình cần làm gì.”

Hãy nghĩ về nghề nghiệp không chỉ ở bước khởi đầu

Hứa Ngọc Phú, tốt nghiệp năm 2006,  
Giám đốc Điều hành hệ thống  

nhà hàng Vườn Cau

“Gia đình vất vả nên bước vào giảng đường đại học với Phú là việc khá khó khăn; không chỉ 
về điều kiện tài chính mà còn về nền tảng kiến thức, ngoại ngữ và môi trường rèn luyện. Hy 
vọng tìm được một công việc yêu thích là động lực để mình vượt qua. Phú vừa học vừa làm 
đủ thứ nghề (rửa xe, giữ xe, trực thang máy, phục vụ bàn, tiếp thị,…) để trang trải cho cuộc 
sống. Điều đó vô tình giúp mình tìm việc thuận lợi sau khi ra trường. Mỗi công việc là một 
bài học thực hành và rèn luyện kỹ năng.

Tốt nghiệp ngành Quản trị Khách sạn nhưng công việc đầu tiên của Phú là nhân viên bán tour 
cho một công ty lữ hành. Dù vậy, mình đã làm việc nhiệt tình, cố gắng tham gia càng nhiều 
việc càng tốt. Sau 6 tháng, mình đã học được cách soạn thảo các loại văn thư, book dịch vụ,  
liên kết đối tác, đi tiền trạm, chăm sóc khách hàng,… Tuy nhiên, công ty nhỏ khó để phát 
triển chuyên nghiệp nên Phú chuyển sang làm việc ở bộ phận yến tiệc, nhà hàng Vườn Cau. 
Từ đó, mình xác định vị trí mong muốn là quản lý. Mình đặt ra câu hỏi điều kiện cần và đủ để 
trở thành người quản lý và lần lượt trả lời qua công việc. Sau 3 tháng, Phú là Phó Điều hành 
tiệc; sau 5 tháng, là Điều hành chính thức; 7/2008, là Phó Quản lý khu vực ẩm thực; 9/2009, 
Phó Bộ phận kinh doanh; 10/2010, Trưởng phòng kinh doanh kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc; 
năm 2011, Giám đốc điều hành. 

Hiện nay, SV Du lịch có năng lực tốt, tiếp thu nhanh nhưng một số thiếu chịu khó, muốn thể 
hiện mình và nhận ngay kết quả. Phú muốn chia sẻ với các bạn lời khuyên của người anh 
trong nghề: Doanh nghiệp thành công thì phải có những con người làm việc cùng nó, ngủ 
với nó, mơ về nó và xây dựng kế hoạch vĩ đại cho tương lai của nó.”

Đoàn Ngọc Tuyết Anh, tốt nghiệp  
năm 2009, Trade Field Sales Manager,  

Công ty Diageo Vietnam

Sau 1 năm tốt nghiệp, 89% Cử nhân 
ngành Quản trị Khách sạn  
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

58%

14%

20%

3% 4%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

SV ngành Quản trị Khách sạn thực hành trong 3 phòng nghiệp vụ (buồng phòng, nhà hàng, lễ tân) được 
trang bị hiện đại, theo đúng chuẩn khách sạn. 
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NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

Việc làm
 Quản lý, điều hành tại các công ty du lịch, lữ hành: lên chương trình, thực hiện và  

chịu trách nhiệm các tour du lịch.

 Hướng dẫn viên tự do hoặc hướng dẫn viên tại các công ty du lịch, lữ hành.

 Nhân viên sale, marketing tại các công ty du lịch, lữ hành, hãng hàng không, khách sạn, 
nhà hàng; chịu trách nhiệm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng.

 Chuyên viên tại các sở, ban, ngành về du lịch.

 Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu chuyên ngành.

Ngành học cung cấp cho SV kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, điều hành tour và quản lý doanh nghiệp du lịch. 
Chương trình còn chú trọng phát triển các kỹ năng bổ trợ cho SV như: giao tiếp, thu thập và xử lý thông tin.

Chương trình Hai văn bằng
Trên cơ sở công nhận tương đương 
chương trình đào tạo các ngành Du lịch, 
từ năm 2010, Trường ĐH Văn Lang và ĐH 
Perpignan (Pháp) ký kết hợp tác. Theo đó, 
Văn Lang triển khai đào tạo chương trình Hai  
văn bằng Pháp – Việt 2 ngành: Quản trị  
Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành. 

SV hoàn thành 7 học kỳ học tại Việt Nam, 
1 học kỳ học tại Pháp (SV tự túc chi phí) 
sẽ được Trường ĐH Văn Lang cấp bằng  
Cử nhân (nằm trong hệ thống văn bằng 
quốc gia) và ĐH Perpignan cấp bằng 
Master 1 (có giá trị quốc tế) ngành  
Quản trị Khách sạn/Quản trị Dịch vụ Du lịch & 
Lữ hành. SV có thể chuyển tiếp học chương 
trình Master 2 tại ĐH Perpignan (Pháp).

SV học tiếng Pháp tăng cường trong 2 năm 
đầu và học ngoại ngữ thứ hai là Tiếng Anh 
trong suốt 4 năm để có thể sử dụng thành 
thạo 2 ngoại ngữ, tạo lợi thế tìm kiếm việc 
làm sau này. Yêu cầu: kết thúc năm hai, SV 
có bằng A2 Tiếng Pháp; kết thúc học kỳ 7, 
SV có bằng B2 Tiếng Pháp hoặc đạt yêu cầu 
kỳ thi TFC do AUF tổ chức. 

Các môn chuyên ngành được giảng dạy 
bằng tiếng Pháp bởi đội ngũ giáo sư của 
ĐH Perpignan và giảng viên của Văn Lang 
được đào tạo ở Pháp.

SV thi hoặc bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước 
Hội đồng quốc tế (gồm giảng viên Văn 
Lang và giáo sư Perpignan).

Năm 1 – định hướng 

Năm 3 – chuyên sâu 

Năm 2 – nâng cao 

Năm 4 – chuyên sâu

• Thực tập tour 1

• Nghiệp vụ hướng dẫn 

• Anh văn (theo trình độ)

• Phương pháp NCKH

• Quản trị học

• Nguyên lý ngành Du lịch – Khách sạn

• Ngoại ngữ 2 theo lựa chọn (Anh, Pháp, 
Hoa, Nhật) – sơ cấp

• Thực tập tour 2

• Tuyến điểm nâng cao

• Quản trị nguồn nhân lực

• Anh văn (theo trình độ)

• Thực tập công ty 

• Quản lý khu vui chơi-giải trí

• Phát triển bền vững

• Ngoại ngữ 2 theo lựa chọn (Anh, Pháp, 
Hoa, Nhật) – trung cấp

• Anh văn (theo trình độ)

• Mô phỏng doanh nghiệp du lịch

• Thiết kế & kinh doanh sản phẩm du lịch

• Thực tập tốt nghiệp

• Ngoại ngữ 2 theo lựa chọn (Anh, Pháp, 
Hoa, Nhật) – trung cấp

• Anh văn (theo trình độ)

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh 
Toán, Văn, Anh 
Toán, Văn, Pháp

SV chương trình Hai văn bằng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp bằng tiếng Pháp.

SV ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên, 2/2016.
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Kiến thức, kỹ năng ở trường là bước khởi đầu;  
nghề nghiệp sẽ thúc đẩy bạn học hỏi không ngừng
“Hơn 10 năm làm trong lĩnh vực du lịch, tôi muốn kể câu chuyện của tôi (từ vị trí hướng dẫn 
viên đến người điều hành tour, kinh doanh du lịch và quản lý).

 Tốt nghiệp thủ khoa năm 2002 nhưng tháng lương đầu tiên tôi nhận chỉ 260.000 đồng,  
3 tháng tiếp theo 800.000 đồng; và sau 5 tháng lương mới được cải thiện. Mới vào nghề bao 
giờ cũng khó khăn, đôi khi phải chấp nhận thu nhập kém để tích lũy kinh nghiệm; chìa khóa 
của sự thăng tiến là thể hiện năng lực, chứng tỏ khả năng đóng góp cho đơn vị.

 Công tác ở nước ngoài trong 6 năm (2003 – 2009). Du lịch là nghề yêu cầu công tác xa nhà.  
Bạn phải thực sự yêu nghề, có bản lĩnh để tiết chế cảm xúc, duy trì công việc.

 Đảm nhận vị trí quản lý từ năm 2009 đến nay. Ở vị trí này, tôi trải nghiệm công tác tuyển 
dụng. Đã có lúc tôi đánh giá sai người. Từ đó, tôi biết trong mắt nhà tuyển dụng, giá trị của ứng 
viên sẽ tăng lên nếu sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ, cần thiết phải biết 2 ngoại ngữ, 
có kinh nghiệm thực tế phụ hướng dẫn tour khi là SV, có bảng điểm đẹp và được trường đánh 
giá cao về thái độ học tập và hoạt động phong trào, rèn luyện đạo đức.

Trần Quốc Thái, tốt nghiệp năm 2002,  
Phó Giám đốc chi nhánh Phan Thiết,  

Công ty Vietravel

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 80% Cử nhân 
ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & 
Lữ hành tốt nghiệp từ Trường ĐH 
Văn Lang có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):
43%

21%

11%

4%

21%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

 Những cám dỗ vật chất là điều tôi đã gặp. Nhưng tôi đã được học về đạo đức nghề và thái độ làm việc chuyên nghiệp; tôi tôn trọng nghề, tôn 
trọng lợi ích của khách hàng. Đối với tôi, hướng dẫn viên không phải là người “mua vui”, “hầu hạ” hay “chăn dắt” khách mà là người bạn giúp du 
khách cảm thụ sự thư thái, an vui khi đi du lịch. 

Chọn thi và học du lịch, tôi nghĩ đây là ngành có môi trường năng động, được đi đây đó, mặc đồng phục đẹp, và giúp mình “cái gì cũng biết”. 
Bây giờ, tôi thấy lựa chọn đó là đúng; nhưng cũng có vài điều mình nghĩ chưa đúng lắm. Với nghề này, bạn có cơ hội và thời gian bổ sung kiến 
thức, bằng cấp nhưng không thể đủ để trở thành người “cái gì cũng biết”.  Bạn có điều kiện đặt chân đến nhiều nơi nhưng đi kèm với đó là yêu cầu 
về sự nghiêm túc, kỷ luật, an toàn, đúng giờ.

Bộ quần áo đầu tiên cho tôi cảm giác là hướng dẫn viên thực sự là đồng phục khoa Du lịch,  Trường ĐH Văn Lang: áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây, 
giày tây; và bạn bè tôi: áo dài hồng. Tôi vẫn nhớ về “màu cờ sắc áo” ấy.”

Hội thi “Vẻ đẹp tiềm ẩn”, tháng 5/2013.

SV năm 2 ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành kiến tập tour miền Trung, 2/2016.

 41Cựu sinh viên    |



NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Bạn sẽ học gì?
Nhập học Khoa Thương mại, SV sẽ được chăm lo từ ngày đầu cho đến khi ra trường, thông 
qua các hoạt động tiêu biểu như sau:

 Được đón tiếp nồng hậu và tận tình bởi các anh chị SV khóa đàn anh;

 Được chăm lo về mặt chế độ , chính sách của Nhà trường và xã hội;

 Được hướng dẫn học tập bởi thầy cô thỉnh giảng, cơ hữu/trợ giảng tận tâm, kinh nghiệm, 
cán bộ Đoàn, Hội SV;

 Được tạo cơ hội học tập và làm việc theo nhóm để phát huy tinh thần học tập hợp tác;

 Được khuyến khích tham gia các phong trào văn thể mỹ do Khoa khởi xướng (bóng đá, dã 
ngoại, văn nghệ) ngoài các phong trào do Nhà trường tổ chức;

 Được tiếp xúc thường xuyên với những diễn giả có tiếng ngoài xã hội qua hội thảo liên 
quan đến 3 chuyên ngành nhằm tăng cường kiến thức thực tiễn, tìm cơ hội thực tập/kiến 
tập tại các doanh nghiệp thân hữu của Khoa nhằm tăng cường kinh nghiệm;

 Được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chọn chuyên ngành (vào học kỳ 3) và được chỉ bảo tận 
tình bởi các cựu SV trong seminar viết CV và trả lời phỏng vấn xin việc hiệu quả (vào học kỳ 8); 

 Được CLB Cựu SV tuyển chọn để trao một số học bổng cho các SV nghèo mà hiếu học.

Khoa Thương mại 
Ngành Kinh doanh Thương mại đặt dưới sự quản lý của Khoa Thương mại, 1 trong 7 khoa đầu 
tiên của Trường ĐH Văn Lang, được thành lập năm 1995, đồng thời với sự ra đời của Trường.

Trung thành với định hướng của Tp.HCM: thành phố này  là một trung tâm thương mại và 
dịch vụ lớn của cả nước, Khoa Thương mại, từ buổi đầu đã vạch ra sứ mạng cung cấp nguồn 
nhân lực được đào tạo một cách chuyên nghiệp để phục vụ chiến lược của thành phố.

Hiện nay, Khoa Thương mại đang thực hiện 3 chương trình đào tạo: (1) Marketing, 
(2) Thương mại Quốc tế, và (3) Quản trị Logistics/Chuỗi cung ứng (tức Hậu cần/
Chuỗi cung ứng). Chuyên ngành thứ ba mới được đưa vào thực hiện kể từ năm học  
2012-2013, nhằm giải quyết nhu cầu quá lớn về lĩnh vực này của xã hội.

Để thực hiện thành công 3 chuyên ngành đào tạo tiêu biểu này Khoa Thương mại đã có 
được sự hợp tác của một Trưởng khoa, một Phó khoa, 3 cán bộ nhân viên, và khoảng 25 GV 
thỉnh giảng và 16 GV cơ hữu/trợ giảng, đa số có bằng tiến sĩ và thạc sĩ.

Việc làm 
Do tỷ lệ có công việc làm tương đối cao, SV 
tốt nghiệp 3 chuyên ngành của khoa, như 
chiến lược của thành phố đề ra, có thể làm việc 
trong các lĩnh vực sau (bất kể nam hay nữ SV):

 Chuyên ngành Marketing: SV có thể 
làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu  
thị trường, quảng cáo, bán hàng, thiết lập 
và phát triển thương hiệu, thiết kế các 
chương trình khuyến mãi và khuyến mại, 
quản lý quan hệ khách hàng, sử dụng các 
phương tiện truyền thông truyền thống và 
các trang mạng xã hội,v.v. Do sự năng nổ, 
nhiệt tình, và kỹ năng của mình, SV có thể 
đạt được vị trí cao sau một vài năm.

 Chuyên ngành Thương mại Quốc tế: SV 
thuộc chuyên ngành này có thể làm việc 
trong các công ty xuất nhập khẩu, trong 
các lĩnh vực khác như: thanh toán quốc tế, 
nghiệp vụ ngoại thương, giao nhận hàng hóa 
xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, nghiên 
cứu thị trường quốc tế, bảo hiểm hàng hải, 
vận tải đường biển và hàng không, ...

 Chuyên ngành Logistics/Chuỗi cung ứng: 
SV có thể làm việc ở các cảng biển, hàng 
không, các công ty logistics nội địa hay quốc 
tế, giao vận hàng hóa, bảo hiểm quốc tế và 
quốc nội, vận tải đường bộ, đường biển, 
đường hàng không, thu mua vật tư nguyên 
liệu, quản trị tồn kho, sắp xếp nhà kho, quản 
lý các hoạt động bên trong nhà kho, v.v.

Do tính chất tiếp xúc với văn kiện, tài liệu 
cũng như giao tiếp với người nước ngoài, 
SV Khoa Thương mại thuộc 3 chuyên ngành 
này được yêu cầu phải đạt chuẩn đầu ra theo 
TOEIC 500 cho Marketing, Logistics/Chuỗi 
cung ứng và 600 cho Thương mại Quốc tế.

Tổ hợp môn xét tuyển:  

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Kinh tế  
       ngành Kinh doanh  
       Thương mại.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh  
Toán, Văn, Anh.

SV Khoa Thương mại trong giờ học chuyên ngành Logistics/ Chuỗi cung ứng.
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“Mạnh Tường đã tốt nghiệp 12 năm. Thời của Tường “nghèo” lắm, Internet vẫn còn xa xỉ (3.600 
đồng/giờ), công nghệ số và thế giới phẳng còn xa lạ. Ngày mới ra trường, công việc của Tường 
không biết thứ bảy, chủ nhật, miệt mài từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm; liên tục trong 6 tháng. 
Đó là thời gian thực sự khó khăn nhưng Tường đã nỗ lực vượt qua. Nhờ đó, Tường lọt vào 
top 10 người được chọn vào vị trí công việc cao hơn. Các bạn khi mới ra trường, chưa có 
kinh nghiệm nên làm việc tích cực gấp 3, 4 lần người khác, làm với lòng hăng say tuyệt đối. 
Sau 5 năm nỗ lực, Tường trở thành Trưởng phòng Marketing của Unilever. Trong 6 năm tự 
mình làm chủ sau đó, Tường vẫn làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm và có đến 5 lần thất 
bại. Hầu hết thất bại do mạo hiểm kinh doanh ở lĩnh vực mình chưa kịp tìm hiểu. Tuy nhiên, 
qua chặng đường dài lập nghiệp, Tường cảm thấy niềm vui thành công nhiều hơn thất bại. 
Một niềm vui không nhỏ là có thể hỗ trợ tuyển dụng SV Văn Lang đàn em, có 5 bạn đã “ra 
riêng” sau khi cộng tác và khá thành công.  Khi 18 tuổi, Tường không nghĩ mình dám bước 
lên sân khấu, tự tin nói chuyện với mọi người. Nhưng 4 năm ĐH, từng bước tham gia hoạt 
động Đoàn, Tường đã dần tự tin. Đối với yêu cầu nhân lực hiện nay, kỹ năng mềm và bản 
lĩnh tự tin là yếu tố rất cần. Ở Văn Lang, các bạn sẽ có môi trường tốt để rèn luyện. Nhưng 
Tường muốn nói: các bạn đừng tự tin một cách cực đoan, sẽ thành tự phụ; chỉ tự tin khi mình 
thực sự có khả năng, kiến thức và biết học hỏi người đi trước. Hãy nhìn cách họ bước đi, hãy 
sống chậm hơn, suy nghĩ chậm hơn để chắc chắn hơn, thành công một cách vững vàng.” 

Nguyễn Mạnh Tường, tốt nghiệp  
năm 2002, Giám đốc Công ty  

TNHH Media Plus

Để thành công vững vàng

Hãy khởi nghiệp khi bạn đủ kinh nghiệm, suy nghĩ  
cụ thể  và hành động chắc chắn
“Sau khi tốt nghiệp, Vũ làm việc tại bộ phận Marketing của LG Electronics Vietnam. Trong 
6 tháng tại đây, Vũ nảy ra ý tưởng thành lập một thương hiệu sinh tố đóng chai. Vì vậy, Vũ 
học thêm về Quản trị Kinh doanh, sau đó cho ra đời thương hiệu Mix Up vào 18/4/2013. 
Sản phẩm kinh doanh chưa từng xuất hiện tại Việt Nam nên mình gặp khó khăn (người tiêu 
dùng chưa quen sử dụng, rủi ro thị trường cao, nguồn vốn hạn chế, thiếu kinh nghiệm…); 
thuận lợi duy nhất là mình tâm huyết với dự án và “nuôi” ý tưởng 3 năm. Kiến thức học từ 
trường phải được áp dụng vào công việc; từ thực tế đó bạn sẽ thấy doanh nghiệp là cả  
hệ thống. Bản thân làm việc với năng suất gấp đôi, nhưng bạn còn cần những người hỗ trợ, 
cần thời gian xây dựng kế hoạch, cần nguồn vốn, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin,… 
Phải biến tất cả những gì bạn nghĩ thành hành động, nếu làm sai phải nghĩ lại, làm lại. Vũ 
muốn nhắc lại lời khuyên của thầy cô: “Hãy khởi nghiệp khi bạn đủ kinh nghiệm, suy nghĩ cụ 
thể và hành động chắc chắn.” Vũ cảm ơn Văn Lang vì những người thầy mang lại cảm hứng 
học tập cho SV, hướng dẫn SV tự phát triển bản thân và cung cấp cho SV những bài học  
thực tế; cảm ơn môi trường hoạt động Đoàn – Hội sôi nổi đã giúp mình phát triển kỹ 
năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ. Đối với Vũ, sự hài lòng với công việc không hẳn ở  
thu nhập mà ở sự ghi nhận năng lực bản thân. Vũ hài lòng khi bắt đầu ngày làm việc luôn cảm 
thấy hứng thú; có được thành công nhỏ thì càng phấn đấu để có thành công lớn hơn; gặp  
thất bại thì càng tâm huyết để xoay chuyển tình hình, vượt qua và bước tiếp. Hãy lựa chọn 
ngành mà bạn thực sự thích để học và làm, để mỗi ngày thức dậy, bạn có động lực đến 
giảng đường hoặc đến nơi làm việc.”

Trần Đào Anh Vũ, tốt nghiệp năm 2010,  
Giám đốc Công ty Mix Up

Sau 1 năm tốt nghiệp, 89% Cử nhân 
ngành Thương mại tốt nghiệp từ 
Trường ĐH Văn Lang có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

45%

32%

5%
4%

14%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Hoạt động cũa CLB Doanh nghiệp trẻ, khoa Thương mại.
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NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Quan hệ công chúng (Tiếng Anh: Public Relations, viết tắt: PR, QHCC) là một lĩnh vực trong khoa học xã hội; là nghệ thuật quản lý các 
quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn hình ảnh tích cực của tổ chức, doanh nghiệp đối với công chúng.

Chuyên viên PR là người truyền đạt tư tưởng, chính sách, kế hoạch của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp đến công chúng; và phản 
ánh thái độ của công chúng đối với tổ chức, doanh nghiệp đó. Chuyên viên PR góp phần duy trì và quản lý sự hài hòa trong môi 
trường làm việc của tổ chức, doanh nghiệp trước công chúng, nhằm xây dựng sự bền vững của thương hiệu.

Việc làm
Sau khi tốt nghiệp, có thể  bắt gặp hình ảnh 
năng động của SV QHCC ở nhiều vị trí công việc: 

 Phát ngôn viên chuyên nghiệp, MC hay 
chuyên viên tuyên truyền, tổ chức sự kiện 
cho tổ chức, doanh nghiệp, nhân viên PR, 
nhân viên quảng cáo, marketing tại các đơn 
vị, các loại hình doanh nghiệp.

 Phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan 
báo, tạp chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, 
đài truyền hình và các kênh truyền thông.

 Cán bộ tại các cơ quan nghiên cứu,  
quản lý báo chí và truyền thông; giảng dạy 
PR, báo chí tại các cơ sở đào tạo chuyên 
ngành, các trường cao đẳng và ĐH.

Ngành Quan hệ công chúng tại Văn Lang
QHCC là ngành học mới của Trường ĐH Văn Lang. Từ năm 2007, Văn Lang đào tạo ngành 
QHCC tại khoa QHCC & Truyền thông, một địa chỉ tập hợp nhiều nhà báo tên tuổi, những 
người làm công tác PR chuyên nghiệp và những GV cơ hữu, thỉnh giảng có uy tín.

Trong 4 năm học, SV được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động  
báo chí, truyền thông hiện đại:

 Kiến thức và kỹ năng hành nghề trên các lĩnh vực báo chí truyền thống và hiện đại như 
báo in, báo nói, báo hình, báo trực tuyến; kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những 
vấn đề của báo chí, truyền thông; khả năng viết, biên tập, xử lý nghiệp vụ; tổ chức các  
tòa soạn báo.

 Kỹ năng hành nghề về các hoạt động PR: tổ chức các mối quan hệ, xây dựng và bảo vệ 
thương hiệu, quản trị thông tin, xử lý khủng hoảng, thực hiện marketing; tổ chức quản trị 
một đơn vị PR; hoạch định chiến lược và lập kế hoạch PR; xây dựng kế hoạch và thực hiện 
chương trình quảng cáo theo chiến lược của công ty.

 Tổ chức sự kiện, tổ chức hội nghị, họp báo, phát ngôn, tư vấn cho lãnh đạo trong đối 
thoại với báo chí, quảng bá thương hiệu, thuyết trình viên, tư vấn chiến lược phát triển và  
giới thiệu hình ảnh...

 Viết báo cáo, viết bài PR, thông cáo báo chí, dự thảo các văn kiện PR cho doanh nghiệp; 
tổ chức các tập san nội bộ, sản xuất các chương trình video, tổ chức điều tra dư luận xã hội, 
đề xuất sáng kiến…

 Nhạy bén, có kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống; biết làm việc theo nhóm, có thể hòa 
nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới.

Tổ hợp môn xét tuyển:  

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Quan hệ   
       công chúng.

Toán, Lý, Hoá 
Toán, Lý, Anh 
Toán, Văn, Anh 
Văn, Sử, Địa

Giải Việt dã  - Đi bộ thể thao Văn Lang, 11/2014, khu đất mới của Trường 
tại P.5, Q. Gò Vấp.

Nhóm SV  khoá 17 (2011-2015) ngành Quan hệ Công chúng  
đang thực hiện loạt phim “Phương  pháp học đại học”.
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“Hiện Khôi đang phụ trách truyền thông 
và quảng bá thương hiệu cho các sản 
phẩm game online của FTP Online. Công 
việc của Khôi là lập kế hoạch PR dựa trên 
ý tưởng marketing, chuẩn bị tài liệu truyền 
thông (thông cáo báo chí, bài PR, nội dung  
quảng cáo) cho các sự kiện quảng bá, 
xử lý khủng hoảng truyền thông, thiết kế 
chương trình viral marketing. Lương của 
Khôi năm 2013 là 8.000.000/tháng.” 

Người phụ trách thông tin  
và quảng bá thương hiệu

Có một con đường để nhớ

“Ái đã khởi nghiệp từ khi còn là SV. Lúc đó, lương của mình là 3.500.000/tháng; và bây giờ thu 
nhập của mình vào khoảng 1.000 USD/tháng. Sau thời gian dài làm việc trong lĩnh vực PR, 
điều quan trọng mình nhận được không chỉ là ở thu nhập. Thành công đối với mình là tạo ra 
được giá trị mới cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh, sống và làm những 
gì mình thích để được là chính mình. 

Học QHCC, bạn có thể làm được nhiều dạng công việc khác nhau. Ái đã trải qua 3 vị trí công 
việc: chuyên viên marketing cho Pizza Hut (8 tháng); biên tập viên kênh truyền hình Yeah1!TV 
(1 năm), trưởng nhóm quản lý dự án (senior account executive) công ty TNHH Fifth iMedia 
thuộc tập đoàn Netrove (Hongkong). Hiện tại, Ái là freelancer: Digital Marketing Specialist 
cho Adam Khoo Learning Centre Vietnam và Social Media Specialist cho Xone FM. Ái sẽ cùng 
những người bạn thành lập công ty truyền thông và tổ chức sự kiện cho riêng mình trong 
tương lai gần.”

Thành công đối với mình là tạo ra được 
giá trị mới cho cuộc sống

Lê Ngọc Thanh Mai và Nguyễn Hoàng Vũ  
(tốt nghiệp năm 2012) – Top 4 Cuộc thi Cầu 
vồng 2014, Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB MC 

Nhà văn hoá Thanh niên – MC của kênh  
Yeah 1!TV và VNG. 

Trường tôi nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ giữa trung tâm Q.1, Tp.HCM, trên con đường 
mang tên nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Khắc Nhu. Tôi vẫn nhớ hành lang lầu 8 “đại bản doanh” 
của SV khoa QHCC&TT một thời. Những ngày đầu bỡ ngỡ, lạ lẫm vào thành phố trọ học, có 
lúc ngỡ ngàng, buồn tủi. Nhưng việc học, hoạt động phong trào, bạn bè đã kéo tôi vào một 
cuộc sống mới. 

Ai từng là SV Văn Lang, không thể nào quên những con “hẻm sinh viên” cạnh Trường. “Hẻm 
mì xào”  hay “hẻm nước mía” chiều nào cũng đông nghẹt SV. Sự nhộn nhịp trên con đường 
này đủ để dạy cho tôi một bài học về giá trị cuộc sống. Dù ở đâu, tầng lớp nào, người ta cũng 
phải làm ăn chân chính để vươn lên. Giữa nhịp sống hối hả, những vọng tưởng của tuổi trẻ 
cần được vươn lên bình tĩnh bằng cách sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

Con đường này, ngõ hẻm này là kỷ niệm, là những buồn vui SV. Tôi đã trưởng thành từ nơi ấy.

Thái Nhân Ái, tốt nghiệp năm 2013, 
 TG Events and Media.

Trần Hoàng Khôi, tốt nghiệp năm 2012,  
Công ty FPT Online

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 89% Cử nhân 
ngành Quan hệ Công chúng  
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 
Mức lương (triệu đồng/tháng): 42%

9%8%

13%

27%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

Cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng Click PR” 2015.
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NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực, và được xem là ngôn ngữ của thời đại thông tin. Bạn yêu 
thích ngôn ngữ này, đồng thời sở hữu năng khiếu học ngoại ngữ, khả năng diễn đạt, có trí nhớ tốt thì việc theo đuổi ngành nghề 
này là trong tầm tay. Ngôn ngữ Anh mở ra cho bạn nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Nếu bạn là người cẩn trọng, chu đáo và 
có kiến thức về văn hóa, xã hội; phiên dịch viên - cầu nối quan trọng về văn hóa và ngôn ngữ - là công việc phù hợp. Nếu bạn thích 
khám phá, đến nhiều nơi, và đủ sắc sảo, tinh tế, diễn đạt thuyết phục, ngoại giao là một lựa chọn nghề nghiệp. Nếu bạn có khả năng 
truyền đạt tốt, giàu tình yêu thương, ham học hỏi, bạn có thể trở thành một giáo viên Tiếng Anh tâm huyết. 

Ngành Ngôn ngữ Anh  
tại Văn Lang
Ngành Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: 
Tiếng Anh Thương mại và Tiếng Anh Sư phạm.

Trong 4 năm học, SV được cung cấp những 
kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân 
văn, khoa học tự nhiên; kiến thức nền tảng 
và chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa - 
văn minh, xã hội và văn học của các nước 
thuộc cộng đồng nói Tiếng Anh; quy tắc 
giao tiếp và khả năng ứng xử bằng ngôn 
ngữ Anh. Vào năm cuối, SV chuyên ngành 
Tiếng Anh Sư phạm thực tập nghiệp vụ sư 
phạm tại các trường THPT ở Tp. HCM, tuy 
nhiên, ngay tại lớp học của mình, các bạn đã 
được thực hành giảng dạy thông qua môn 
học Methodology.

Bên cạnh đó, SV còn được đào tạo những 
kỹ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp có thể 
công tác trong các lĩnh vực giảng dạy, 
biên – phiên dịch, du lịch, kinh doanh.

 Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng ngôn ngữ: 
nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh;

 Khả năng giao tiếp, trình bày trước cử tọa;

 Khả năng soạn giáo án điện tử, tổ chức 
lớp, giảng dạy, xử lý các tình huống sư phạm;

 Kỹ năng biên, phiên dịch, xử lý công việc văn 
phòng tại các cơ sở kinh doanh thương mại;

 Khả năng làm việc nhóm, quản lý nhóm 
và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn 
ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các 
nước trong khối cộng đồng Anh ngữ.

Bạn sẽ học gì?
 Tiếng Anh Sư phạm: Phương pháp giảng dạy hiện đại, Giáo dục học đại cương, Giáo dục 

học phổ thông, Tâm lý giáo dục, Quản lý giáo dục…

 Tiếng Anh Thương mại: Thuật ngữ Tiếng Anh thương mại, soạn thảo, dịch thuật văn bản, 
hồ sơ kinh doanh, đơn thư, thư từ giao dịch.

Việc làm
 Nhân viên phiên dịch, biên dịch, quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các doanh nghiệp,  

cơ quan truyền thông, tổ chức kinh tế - xã hội của Việt Nam và quốc tế.

 Nhân viên kinh doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing... của các doanh nghiệp 
và tổ chức có sử dụng Tiếng Anh.

 Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 
phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.

Tổ hợp môn xét tuyển:  
     Toán, Văn, Anh  
     (môn chính: Tiếng Anh).
Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Tiếng Anh.

Giờ học Phonology tại phòng đa phương tiện.

Giờ học môn Art & Techniques of Teaching, 3/3/2016.
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Xác định nghề nghiệp mong muốn 
và định hướng phát triển bản thân

Hãy chuẩn bị cho thành công của bạn  
bằng những phẩm chất được rèn luyện tại Văn Lang

Trong suy nghĩ của nhiều người, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chỉ có thể đi dạy hay 
dịch thuật. Thực tế, đây là ngành học mở. Tiếng Anh là lợi thể để “lấn” sang du lịch, truyền 
thông,… Thời gian học ĐH sẽ giúp bạn xác định được nghề nghiệp mong muốn và định 
hướng phải làm gì để phát triển bản thân.

Tôi chọn trở thành một giáo viên Anh ngữ. Cuối năm ba, tôi vào làm trợ giảng tại Trung 
tâm Anh ngữ Hội Việt Mỹ. Sau đó, tôi trở lại khoa Ngoại ngữ của Trường Văn Lang, làm 
giảng viên. Công việc không nhẹ nhàng; thỉnh thoảng tôi rơi vào những tình huống 
khó xử khi gặp học sinh cá biệt. Dù đã học về tâm lý lứa tuổi, phương pháp giảng dạy 
nhưng khi vào thực tế, tôi vẫn lúng túng. Tuy nhiên, sau hai khóa giảng dạy, tôi đã biết 
cách tìm hiểu hoàn cảnh học sinh, gần gũi, trò chuyện và khuyến khích các em. Cố gắng 
ấy đã mang lại kết quả. Tôi cảm thấy vui vì mình đã giúp được học trò của mình, được 
các em yêu quý. Với một giáo viên, đó là động lực tinh thần để tiếp tục sống với nghề.

Nguyễn Thị Thuỳ Linh, tốt nghiệp năm 2013, 
Trường Cao đẳng nghề FLC

“Chọn Tp. HCM vì phong cách hiện đại và môi trường sống cởi mở ở đây; chọn Văn Lang 
vì chị gái đã từng học khoa Thương mại của Trường; Linh đã từ Hà Nội vào nhập học khoa 
Ngoại ngữ. Sau 4 năm học và 1 năm làm việc, Linh khẳng định lựa chọn đó là đúng. 

Linh đang là cán bộ quản lý SV tại Trường Cao đẳng nghề FLC thuộc Tập đoàn FLC với mức 
lương 10.000.000/tháng. Đây là đơn vị giáo dục liên kết với nước ngoài nên Linh có thể vận 
dụng năng lực tiếng Anh, kỹ năng sư phạm được đào tạo tại Văn Lang. Tại đây, Linh đang cố 
gắng xây dựng môi trường hoạt động tập thể năng động, sáng tạo như chính những gì Linh 
đã nhận được ở Văn Lang. Ngoài học tập, Linh nghĩ hoạt động phong trào là môi trường tốt 
để các bạn rèn luyện kỹ năng và thái độ làm việc. Kiến thức, kỹ năng – hầu hết đều có được 
từ sự rèn luyện chăm chỉ. Hãy chuẩn bị cho thành công của bạn bằng những phẩm chất 
được rèn luyện tại Văn Lang.”

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Sau 1 năm tốt nghiệp, 89%  
Cử nhân Tiếng Anh tốt nghiệp từ 
Trường ĐH Văn Lang có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

48%

19%

10%

9% 14%

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

Hoạt động học thuật của câu lạc bộ tiếng Anh FOLA (Foreign Languages), khoa Ngoại ngữ.

Nguyễn Thanh Minh, tốt nghiệp năm 2015,  
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ , Văn Lang.
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NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

Bạn đam mê hội họa; thích những giả lập nhân vật hoạt hình, hình ảnh game sinh động; yêu mến truyện tranh và trình bày, thiết kế 
những ấn phẩm đẹp, hứng thú với truyền thông bằng hình ảnh, hay những quảng cáo sản phẩm một cách ấn tượng? Thiết kế Đồ 
hoạ (TKĐH) là lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bạn.

Sản phẩm TKĐH là những thiết kế bề mặt đảm bảo tính mỹ thuật, kỹ thuật, logic; hiện diện đa dạng trong đời sống: truyện tranh, 
TVC quảng cáo, postcard, giao diện web,… Xuất phát từ việc thể hiện mỹ thuật cho cá nhân (như thiết kế album ảnh gia đình, dàn 
dựng clip tặng bạn bè, tạo hiệu ứng avatar ấn tượng trên mạng xã hội, tạo những hình ảnh dễ thương cho sản phẩm,…), bạn có thể 
phát triển thành năng lực nghề nghiệp, phục vụ xã hội.

Bạn sẽ học gì?
Để giúp bạn tạo ra những sản phẩm trên, 
chương trình đào tạo ngành TKĐH ở  
Văn Lang cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ 
năng từ cơ bản đến chuyên sâu. Bạn sẽ bắt 
đầu bằng việc học cầm bút chì thế nào để 
tạo nét mềm mại, có cảm xúc; tô màu thế 
nào để phù hợp với xu hướng thiết kế và 
tạo nên phong cách cá nhân. Tiếp đó, bạn 
sẽ học cách tìm kiếm ý tưởng sáng tạo. Đây 
là chìa khóa quyết định tính hấp dẫn của 
sản phẩm đồ họa. Phương thức trình bày 
thẩm mỹ trang bị cho bạn kỹ năng sử dụng 
công nghệ đồ họa hiện đại (phần mềm thiết 
kế: Photoshop, Indesign, Illustrator; digital: 
layout web, flash,…). Đặc biệt, ngành TKĐH 
ở Văn Lang chú trọng đến yếu tố văn hoá 
truyền thống, đậm chất mỹ thuật tạo hình 
thông qua các đồ án tranh khắc gỗ, in độc 
bản, in lụa,… trên nền tảng kiến thức lịch sử, 
vốn cổ văn hóa Việt Nam.  

Việc làm
Nhu cầu nhân lực ngành TKĐH đang tăng 
cao với mức thu nhập hấp dẫn, môi trường 
làm việc năng động. Tốt nghiệp ngành này, 
bạn có thể tham gia đội ngũ họa sĩ TKĐH ở 
các công ty quảng cáo (thiết kế TVC, poster, 
giao diện web, giao diện phần mềm, các 
ứng dụng trên thiết bị di động,…); công ty 
sự kiện (thiết kế các sản phẩm truyền thông 
hình ảnh,…); các báo, tạp chí, nhà xuất bản 
(dàn trang, trình bày,…).  Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Mức lương (triệu đồng/tháng):

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Sau 1 năm tốt nghiệp, 93% Cử nhân 
ngành Thiết kế Đồ hoạ tốt nghiệp 
từ Trường ĐH Văn Lang có việc làm. 

24%

24%
35%

17%

Tổ hợp môn xét tuyển:  

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Thiết kế  
       Đồ hoạ.

Toán, Văn, Vẽ Trang trí   
Văn, Vẽ Hình hoạ, Vẽ Trang trí
(môn chính: Vẽ Trang trí)

Trại sáng tác “Đồ hoạ với nghệ thuật đương đại Việt Nam”, 01-14/4/2015.

Đồ án của SV chuyên ngành 
Đồ họa tương tác

Triển lãm đồ án Nghiên cứu vốn cổ, 
9/2015

Giờ học môn Trang trí của SV Đồ họa

Chuyên ngành Đồ họa tương tác
Từ năm 2014, Văn Lang đào tạo chuyên ngành Đồ họa tương tác trong ngành Thiết kế Đồ 
họa. SV được đào tạo sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm đồ họa (Illustrator, Adobe 
Premier, After Effect,…), thiết kế web (web + app), thiết kế game và thiết kế phim hoạt hình 
(thiết kế nhân vật, diễn họa bối cảnh game, kỹ thuật dừng – động, thiết kế không gian 3D, 
thiết kế âm thanh, kỹ xảo làm hình hiệu,…) cùng kỹ thuật nhiếp ảnh, quay phim, dựng phim 
và kịch bản.

Tốt nghiệp, SV có thể làm việc tại các công ty quảng cáo, giải trí truyền thông; nhiếp ảnh gia 
chuyên nghiệp; chuyên viên hậu kỳ, dựng phim TVC, phim hoạt hình; họa sĩ thiết kế web, ứng 
dụng di động, game.
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“Sau khi ra trường, Phong làm chuyên viên thiết kế tại FPT Online. Vào thời điểm đó,  
kiến thức học tại Văn Lang giúp Phong đáp ứng hoàn toàn yêu cầu công việc. Tuy 
nhiên, muốn nâng cao trình độ ở môi trường hiện đại, Phong đã sang Nhật, học 2 năm  
tiếng Nhật tại Kokusai Kotoba Gakuin và bây giờ học 3 năm ngành CG Animation tại  
Học viện Shizuoka Sangyo Gijutsu. Khá ngạc nhiên vì những kiến thức được học tại  
Văn Lang không hề tụt hậu so với chuyên môn mà Phong đang được tiếp nhận tại một  
đất nước phát triển như Nhật Bản. Điều này cho thấy giáo trình ngành Thiết kế Đồ họa của 
Văn Lang được thiết kế bài bản, cập nhật kịp thời và định hướng tư duy mở. 

Đây là ngành nghề thú vị và khá vất vả. Trong quá trình học, các bạn sẽ liên tục 
làm việc với hàng loạt đồ án. Ngoài khả năng hội hoạ, bạn cần phải có tính cách  
năng động, óc tưởng tượng phong phú, một trí nhớ (không cần tốt lắm!) để dễ dàng làm 
mới bản thân và một thái độ làm việc nghiêm túc (đôi khi đến cực đoan!).  

Dù bài tập căng thẳng, đừng quên tận hưởng thời SV của bạn với những hoạt động  
ngoại khoá sôi nổi như Hòa sắc, Văn Lang Trạng nguyên, Việt dã,… – đó là một phần  
tươi đẹp không bao giờ trở lại trong cuộc đời của bạn. 

Gia Phong luôn nhớ về thời SV của mình với hai điều thiêng liêng: Truyền thống Văn Lang 
và Tinh thần Mỹ thuật Công nghiệp.”

Truyền thống Văn Lang và Tinh thần Mỹ thuật Công nghiệp

Được làm công việc đúng chuyên môn  
là hạnh phúc thật sự

Võ Gia Phong, tốt nghiệp năm 2011,  
du học sinh  tại Học viện  

Shizuoka Sangyo Gijutsu  (Nhật Bản)

“Thơ tìm được công việc trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Từ đó đến nay, mình luôn được làm 
công việc đúng chuyên môn đào tạo với mức thu nhập ổn định (có thể lo cho bản thân, gia đình). 
Đó là hạnh phúc thật sự mà mình nhận được khi đi làm. 

Đã ra trường 4 năm nhưng mình vẫn luôn là thành viên gia đình Văn Lang: cảm thấy vui khi 
chương trình đào tạo của khoa bổ sung những môn học mới phù hợp với xu hướng phát triển 
ngành Thiết kế Đồ họa; cảm thấy hứng khởi khi mặc chiếc áo đỏ về tham gia Lễ Hội Hoà sắc 
vào tháng 11 hằng năm; cảm thấy xúc động khi nghe “Văn Lang đại học đường” trong 2 lần “dự 
ké” Lễ Hội Khai giảng… Có quá nhiều kỷ niệm, ấn tượng nên chắc sẽ khó mà quên Văn Lang.”

Nguyễn Thị Thơ, tốt nghiệp năm 2010,  
Senior Graphic Designer, Công ty Brand2Asia

Hoạ thất khoa Mỹ thuật Công nghiệp, lầu 7, Cơ sở 2.
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NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

Bạn thích sống trong một không gian ở thoải mái, thân thiện, đẹp; bạn mong được du lịch ở khu resort hấp dẫn; bạn muốn cà phê 
cùng bạn bè ở một quán nhỏ dễ thương? Mỗi người đều gắn với một số không gian nhất định (ở, học tập, làm việc, vui chơi,…).  
Tạo nên không gian và sản phẩm nội thất bên trong công trình xây dựng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, thị hiếu thẩm mỹ - đó là công việc 
của họa sĩ Thiết kế Nội thất (TKNT). Từ không gian nhỏ (như giá sách, phòng ở) đến không gian dành cho số đông (như sảnh khách sạn,  
sân vườn,…) đều cần có bàn tay của họa sĩ TKNT để mỗi người cảm nhận được vị trí của mình trong không gian đó. Một góc nhà cũ 
kỹ, bình thường cũng có thể trở nên lung linh hơn chỉ với một chiếc khăn trải bàn có họa tiết ấn tượng, màu sơn mới và những vật  
trang trí nhỏ xinh. Chúng ta mua chiếc đèn bàn vì cảm giác nó đẹp còn họa sĩ TKNT sử dụng vì sự hài hòa, hữu dụng của nó với  
không gian và những sản phẩm nội thất đi cùng.

Bạn sẽ học gì?
Bên cạnh mỹ thuật cơ bản, chương trình 
đào tạo ngành TKNT của Văn Lang chú trọng 
kiến thức về tổ chức không gian, hình khối; 
vật liệu nội thất; cấu tạo kiến trúc; vật lý 
kiến trúc (nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh,…); 
lịch sử văn hóa, văn minh nhân loại  
(phong cách Louis, Modern Art,…) và xu 
hướng thiết kế thế giới (TKNT theo mùa...).

“Chuyến thực tế 5 ngày tại Đà Lạt là một trải 
nghiệm thú vị và bổ ích – một hình thức nghiên 
cứu, tự học giúp tôi theo nghề vững vàng hơn. 
Tôi vẫn nhớ một biệt thự được xây dựng năm 
1932 mang phong cách kiến trúc vùng Bretage 
(Pháp). Mỗi phòng nghỉ là một khác biệt, 
nội thất được trang trí theo ý muốn của từng 
thành viên gia đình. Tôi nghỉ trong phòng có không gian khoang tàu. Chuyến đi cho tôi biết người 
Pháp ở Đà Lạt vẫn hay chọn hướng mặt trời mọc làm hướng chính của ngôi nhà để không gian bên 
trong được sưởi ấm từ sáng sớm; tường dày 300 – 400 mm để giữ nhiệt; không dùng đá bên trong  
vì tỏa ra hơi lạnh, ẩm ướt, gây hiện tượng “đổ mồ hôi”; cửa được cấu trúc 2 lớp...

Hiếm có bài học nào thú vị và khó quên như chuyến đi thực tế ấy”.
Nguyễn Thị Bích Hiếu, SV khóa 14 (2008-2012)

Việc làm
Tốc độ phát triển xây dựng cao ở Việt Nam 
mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người 
tốt nghiệp TKNT. Làm việc trong các công 
ty TKNT, bạn sẽ thử sức thiết kế không gian, 
sản phẩm nội thất cho công trình công cộng, 
dịch vụ, dân dụng, công nghiệp. Làm việc tại 
các cửa hàng vật dụng trang trí, công ty sản 
xuất sản phẩm nội thất, bạn sẽ tư vấn về ý 
tưởng thiết kế - trang trí, kỹ thuật sản xuất.

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Nội thất.

Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật 
Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 
Toán, Văn, Vẽ Trang trí  
Văn, Vẽ Hình hoạ, Vẽ Trang trí
(môn chính: Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí)

Triển lãm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Nội thất, lầu 7 Cơ sở 2, Văn Lang, 19/6/2014.
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Nhu cầu phong cách hóa không gian sống ngày càng cao

Thành công của người thiết kế nằm ở năng lực quan sát,  
tư duy sáng tạo và phẩm chất cầu tiến

“Trâm rất thích phối hợp màu sắc và cảm nhận cảm giác thị giác mà chúng mang lại. Trâm 
cũng thích sắp xếp không gian sống. Vì vậy, Trâm chọn ngành Thiết kế Nội thất. Khi vào học, 
Trâm yêu thích nó nhiều hơn vì qua việc tìm hiểu các phong cách thiết kế đa dạng từ cổ chí 
kim, từ Đông sang Tây, mình có cảm giác được du lịch qua nhiều nền văn hóa. 

Nếu có 3 tố chất: sáng tạo, kiên trì, tự tin; bạn có thể thử sức với ngành nghề này. Nhiều người 
nghĩ, sáng tạo là bẩm sinh nhưng khi đi vào con đường thiết kế chuyên nghiệp, bạn sẽ thấy 
sáng tạo đôi khi cần phương pháp rèn luyện và phát triển. Kiên trì rất quan trọng với người 
làm mỹ thuật vì không ít lần bạn sẽ bế tắc ý tưởng, tuột dốc phong độ và muốn bỏ cuộc giữa 
chừng. Với mỹ thuật ứng dụng, sản phẩm thiết kế không dành cho cá nhân mà dành cho đối 
tượng người tiêu dùng rộng lớn. Bạn cần đủ tự tin để thuyết phục mọi người cảm nhận vẻ đẹp 
và công năng của không gian nội thất mà bạn đã tạo ra theo định hướng sử dụng của họ. Điều 
này không dễ dàng vì thước đo thẩm mỹ đôi khi rất “cá nhân”.

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Nội thất khá rộng mở vì nhu cầu phong cách hóa không gian 
sống ngày càng cao. Nếu muốn làm việc cho công ty nước ngoài, bạn nên trau dồi tiếng Anh, 
tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn vì những công ty nước ngoài hàng đầu về nội thất chủ yếu thuộc 
các quốc gia trên. Trâm lựa chọn phát triển nghề nghiệp trên nền tảng ngành nội thất cộng 
với sở thích cá nhân về viết lách. Vị trí hiện tại giúp mình tìm hiểu thực tế nền công nghiệp 
thiết kế nội thất. Kế hoạch 5 năm tới là hoàn thành văn bằng 2 ngành Báo chí và cao học Thiết 
kế Nội thất. Sau khi vững chuyên môn, đủ kỹ năng, Trâm sẽ ứng tuyển làm phóng viên cho 
một tạp chí chuyên về Thiết kế Nội thất.” 

Võ Thị Bích Trâm, tốt nghiệp năm 2012, 
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế  

Xây dựng Mai - Artchi

“Từ nhỏ, Khoa đã tham gia đội năng khiếu mỹ thuật của Nhà văn hóa tỉnh Bình Thuận nên 
sớm định hướng theo đuổi nghề nghiệp hoặc Kiến trúc hoặc Mỹ thuật ứng dụng. Khoa chọn 
ngành Thiết kế Nội thất – là ngành học mỹ thuật nhưng có liên hệ với Kiến trúc; vừa yêu cầu 
tính thẩm mỹ nghệ sĩ, vừa đòi hỏi tính toán khoa học. Thời điểm 2009, khi mới tốt nghiệp, 
Khoa làm việc ở Công ty Decimet Arch, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc. Khoa gắn 
bó với công ty ArtHouse ở vị trí chuyên viên thiết kế 4 năm nay. Mối liên hệ giữa kiến trúc và 
nội thất luôn hấp dẫn Khoa. Ngay khi tốt nghiệp, Khoa đã ấp ủ ước mơ lập một studio thiết kế 
riêng. Khoa bắt đầu “chạy” ước mơ đó bằng cách cộng tác với các kiến trúc sư lên ý tưởng, thiết 
kế, thi công công trình nội thất. Xây dựng miệt mài bằng những hoạt động nghề nghiệp thực 
tế, gần đây, studio đã nên hình, tên gọi Kconcept. Làm 2 công việc song song nhưng Khoa 
vẫn không bị áp lực nhấn chìm vì khi học tại Văn Lang đã quen chịu áp lực từ đồ án môn học. 

Học tập ở trường sẽ cung cấp cho bạn nền tảng, định hướng cho bạn con đường phát triển ngành 
nghề. Thực tế việc làm sẽ chỉ cho bạn thấy khả năng của mình đi đến đâu. Thành công của người 
học và làm về thiết kế nằm ở năng lực quan sát,  tư duy sáng tạo và phẩm chất cầu tiến, ham học hỏi.” 

Lê Anh Khoa, tốt nghiệp năm 2009,  
Công ty Kconcept Interrior Design

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

61%

23%

4% 6% 6%

Mức lương (triệu đồng/tháng):

4-6 triệu

6-8 triệu

8 - dưới 10 triệu

Trên 10 triệu 

Dưới 4 triệu

Sau 1 năm tốt nghiệp, 96% Cử nhân 
ngành Thiết kế Nội thất tốt nghiệp 
từ Trường ĐH Văn Lang có việc làm. 

Triễn lãm “Thầy và Trò  - Dấu ấn thời gian”, tháng 5/2014, Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM.

Trần Sơn Dương, Nguyễn Thị Bảy (SV năm 4 ngành Thiết kế Nội thất) đạt giải Nhì cuộc thi Nippon 
Paint Awards 2015 với đồ án “Không gian làm việc Green Nest”.
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NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hiểu đơn giản, thời trang là trang phục đẹp theo từng thời điểm, phục vụ những mục tiêu nhất định. Từ nguyên thủ quốc gia đến 
người bán hàng đều có nhu cầu mặc đẹp, che khuyết điểm và tôn lên ưu điểm hình thể. Vì vậy, thời trang trở thành xu hướng  
nghề nghiệp hứa hẹn dành cho các bạn trẻ năng động, đam mê mỹ thuật.

Việc làm
Sản phẩm thời trang khá đa dạng: trang 
phục (học sinh, công sở, thể thao, dạo phố, 
mặc nhà,…); phụ kiện (mắt kính, vòng, 
nón, găng, giày, túi,…); trang điểm và hóa 
trang, sân khấu hoá. Thêm nữa, Việt Nam là 
một trong những “xưởng may” công nghiệp 
lớn của thế giới. Điều đó cho thấy địa chỉ 
làm việc của ngành nghề này khá đa dạng. 
Bạn có thể đảm nhận vị trí quản lý chương 
trình biểu diễn thời trang (yêu cầu kiến thức 
chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo – tổ chức, 
tác phong làm việc khoa học,…); quản lý 
dây chuyền may công nghiệp (yêu cầu kiến 
thức, kỹ năng chuyền may công nghiệp 
hiện đại như rập, cắt may, ráp nối,…); mở 
shop thời trang hướng đến nhóm đối tượng 
khách hàng mục tiêu. Đỉnh cao nghề nghiệp 
trong lĩnh vực thời trang là vị trí quản lý 
thương hiệu thời trang và nhà thiết kế thời 
trang nổi tiếng trên các sàn diễn lớn.

Bạn sẽ học gì? 
Nền công nghiệp thời trang gồm 2 thành tố: 
thời trang trình diễn và thời trang ứng dụng. 
Trường ĐH Văn Lang định hướng đào tạo 
nhân lực cho lĩnh vực thời trang ứng dụng. 

Theo đó, chương trình học cung cấp cho SV 
kiến thức sâu về nhân trắc học; chất liệu, 
họa tiết, phom dáng, kiểu mẫu và kỹ thuật 
cắt may. Đồng thời, SV được rèn luyện 
khả năng thực hành thông qua nhiều đồ 
án môn học mang tính ứng dụng cao như 
thiết kế trang phục dành cho trẻ sơ sinh, 
trẻ em, thanh thiếu niên và người “quá 
khổ”; thiết kế trang phục trình diễn (áo dài 
dành cho lễ hội, cưới, dạ tiệc), trang phục 
truyền thống; thiết kế phụ kiện (nón, giày, 
túi,…) và trình diễn sản phẩm (stylist,  
make up, photographer,…) trong hoạt động 
11a.m Fashion Show, Lễ Hội Hòa sắc,… 

Bài tập đầu tiên của SV ngành Thiết kế Thời trang tại Trường Văn Lang là sáng tạo tranh vải. Từ những vụn vải, 
bằng ý tưởng, cảm xúc, khả năng phối hợp chất liệu và màu sắc, SV tạo thành những bức tranh vải độc đáo. Bài 
tập giúp bồi đắp tình yêu nghề, tích luỹ nguồn cảm hứng và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Thời trang.

Toán, Văn, Vẽ Trang trí 
Văn, Vẽ Hình hoạ, Vẽ Trang trí
(môn chính: Vẽ Trang trí)

Khoa MTCN tổ chức chấm kết hợp triển lãm đồ án tốt nghiệp nhằm công khai chất lượng đào tạo, trình bày   
năng lực của SV trước xã hội. (Ảnh: SV chuẩn bị khu vực triển lãm đồ án tốt nghiệp, 5/2015) 
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Mình có một cửa hàng thời trang nhỏ
“Hoài có người chị học Thiết kế Nội thất tại Văn Lang, nên trước khi đăng ký vào Trường, Hoài 
đã biết về môi trường học tập. Chắc là có duyên! Là con gái, học Thiết kế Thời trang thì rất 
thích. Mình được thiết kế, cắt may và hoàn thiện cả bộ sưu tập theo ý thích.  Hầu hết kiến 
thức và kỹ năng được học Hoài đều áp dụng vào công việc giảng dạy hiện tại ở Trường ĐH  
Nghệ thuật Huế. Năm nay, khóa SV đầu tiên sẽ tốt nghiệp – đó là niềm hạnh phúc và  
hãnh diện của những GV như Hoài. Hoài vẫn giữ một số thói quen thời SV được thầy cô  
khuyến khích như: thường xuyên theo dõi các chương trình thời trang, bộ sưu tập mới của 
những hãng danh tiếng trong và ngoài nước; tự thiết kế, cắt may và nhờ người làm mẫu, chụp 
hình. Những việc đó giúp mình cập nhật thông tin, có thêm động lực phấn đấu và không 
để mình tụt hậu. Hoài có mở một cửa hàng thời trang nhỏ mang tên Bell’s House. Mình vừa  
thiết kế, vừa cắt may và cũng nhập thêm các sản phẩm khác để phục vụ cho khách hàng trẻ tuổi. 
May mắn là mẫu nào mình thiết kế cũng bán chạy.  Nhiều bạn theo học ngành này vì sức hấp 
dẫn của ánh hào quang trên sàn catwalk. Cần xác định lại, mấy giây xuất hiện rực rỡ trên sàn diễn 
là do quá trình làm việc cật lực hàng tháng trời trước đó. Nếu không có đủ tinh tế, sáng tạo và  
kiên trì thì rất dễ bỏ cuộc. Cộng đồng mạng mang tính chất mở cũng tạo điều kiện để bạn dễ 
tiếp cận thời trang thế giới, nhưng có hai khả năng trái chiều: nếu biết chọn lọc và có lòng tự 
trọng, bạn sẽ thành công vững vàng; nhưng nếu lười tư duy, lười sáng tạo, bạn sẽ tự bóp chết sự  
phát triển của mình. Đứa con tinh thần tự mình sinh ra thì cảm giác hạnh phúc sẽ chân thật hơn!”

Nguyễn Xuân Hoài, tốt nghiệp năm 2010,  
Giảng viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế

Sau 1 năm tốt nghiệp, 80% Cử nhân 
ngành Thiết kế Thời trang  
tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang 
có việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

38%

25%
12%

25%

4-6 triệu

Dưới 4 triệu

8 - dưới 10 triệu

6-8 triệu

Từ yêu thích đến học và làm việc về thời trang  
là một khoảng cách
“Sau khi tốt nghiệp, Hiếu làm việc tại Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm  
Duy Anh (Q.1), Công ty TNHH TM Quỳnh Minh. Hiện nay, Hiếu là nhà thiết kế tự do, 
dự định sẽ tạo thương hiệu riêng của mình, tên gọi H2Los Design (sản phẩm trang 
sức và phụ kiện handmade, giày dép và may mặc thiết kế độc quyền). Trong lĩnh vực 
thiết kế thời trang, bạn cần có thời gian để làm việc, thu nhận kinh nghiệm chuyên 
môn mới dần lớn mạnh và đủ sức sinh thành, nuôi dưỡng “đứa con” của riêng mình. 

Nhiều người nghĩ học thời trang là thuần tuý nghệ thuật; nhưng không, thời trang luôn 
đi từ khả năng sáng tạo đến hình thành ý tưởng và thực hiện sản phẩm với quy trình và 
tư duy khoa học. Học Thiết kế Thời trang ở Văn Lang, ngoài việc được hướng dẫn thiết kế  
trang phục đa dạng qua nhiều đồ án chuyên ngành, các bạn còn được đào tạo kỹ thuật thể 
hiện và kỹ thuật cắt may. Đây là 2 thế mạnh giúp bạn tìm việc thuận lợi và làm việc hiệu quả; 
vì thời trang không chỉ là bản vẽ, đó là sản phẩm may mặc. Từ yêu thích đến học, đến làm về 
thời trang là một khoảng cách. Nối kết những điểm đó là năng khiếu và đam mê. Yêu thích 

Bùi Trung Hiếu, tốt nghiệp năm 2010, 
thiết kế tự do

thời trang là thoả sức sáng tạo tự do; học thời trang là năng khiếu được rèn luyện thành chuyên nghiệp còn làm về thời trang thì cần cả đầu 
óc kinh doanh, dung hoà giữa cái tôi sáng tạo và nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu khách hàng. Thiết kế thời trang thuộc về mỹ thuật ứng dụng vì nó 
dành cho số đông. Nhận định như vậy bạn mới có thể đi đường dài cùng với ngành nghề này; không phải lúng túng ở bước đầu lập nghiệp.”

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

Hội thảo “Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt”, 28/10/2014.
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NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Bạn yêu thích sản phẩm thủ công mỹ nghệ (gỗ, mây tre lá, gốm,…); bị thu hút bởi những trang sức lấp lánh; bị hấp dẫn bởi kiểu 
dáng của các thiết bị điện tử, phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, máy móc dụng cụ, thiết bị điện tử…)? Bạn nên cân nhắc lựa chọn 
ngành Thiết kế Công nghiệp (TKCN).

Việc làm
Phòng thiết kế của các đơn vị sản xuất văn phòng phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, 

  phương tiện giao thông, hàng điện tử, hàng tiêu dùng, bao bì rắn như các công ty: Thiên Long, 
 Minh Long, SYM, PNJ,… sẽ là địa chỉ làm việc trong tương lai nếu bạn theo học ngành này.
 Công việc cụ thể là thiết kế kiểu dáng, hình thức thẩm mỹ cho các sản phẩm công nghiệp.
 Hiện tại, thị trường lao động có nhu cầu cao về lĩnh vực này vì hầu hết các vật dụng, từ nhỏ
 bé (như bàn ghế, nón bảo hiểm, usb,…) đến phức tạp (như tủ lạnh, mô tô,…), đều cần được
 “tạo dáng”; sự cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thiết kế tại
chỗ, phục vụ sản xuất, đổi mới sản phẩm.

Bạn sẽ học gì?
 Để thể hiện được vai trò họa sĩ TKCN, tại Văn Lang, bạn được học về mỹ thuật cơ bản; cách
 quản lý tỷ lệ hình khối (vì sản phẩm TKCN cần được thể hiện trong không gian 3 chiều); nhân
 trắc học (phương pháp, phân tích toán học về số đo cơ thể người; phục vụ thiết kế kết cấu
 sản phẩm sao cho tiện dụng, an toàn, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, dân tộc,… của người
 dùng); chất liệu truyền thống và hiện đại (giấy, đất sét, thạch cao, nhựa, kim loại); kiến thức
về khí động học, kỹ thuật cơ khí, vật liệu mới, xu thế của công nghệ mới...

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Thời gian đào tạo: 4 năm. 
Văn bằng: Cử nhân Thiết kế Công nghiệp

Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật  
Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật 
Toán, Văn, Vẽ Trang trí  
Văn, Vẽ Trang trí, Vẽ Hình hoạ
(môn chính: Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Trang trí)

Thiết kế trang sức là hướng đi mới dành cho SV 
ngành TKCN. Vào năm 3, SV học và thực hiện đồ án 
Thiết kế trang sức trong 60 tiết. Tháng 5/2015, lần 
đầu tiên, khoa MTCN tổ chức triển lãm 56 bộ sản 
phẩm trang sức do SV thiết kế, chế tác; được đánh giá 
cao về ý tưởng, kỹ thuật và tính ứng dụng.

Bông tai họa tiết Dao Đỏ

Đồng hồ  2 trong 1

SV làm khuôn sáp tại xưởng chế tác trang sức
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Thầy cô tận tâm, điều kiện vật chất đầy đủ và hoạt động sôi nổi

Hạnh phúc vì sản phẩm chính mình tạo ra

“Sau khi tốt nghiệp, Ca cùng bạn bè rong ruổi vẽ tranh tường. Sau đó, Ca ổn định công việc 
ở công ty thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Do thích nhiếp ảnh và tổ chức sự kiện, 
hiện Ca đang nhận thiết kế, chụp ảnh cưới và event. Đây là ngành đặc thù, phần lớn thời gian 
bạn sẽ ở trường (cả ban đêm) làm mô hình. Đây cũng là ngành học tốn kém, mình phải chi 
tiêu tiết kiệm để mua vật liệu, dụng cụ làm đồ án. Năm nhất, bạn học những kiến thức căn bản 
(bố cục, màu sắc, tỷ lệ, đường nét mảng,…), 3 năm sau mới được học chuyên ngành. Quá trình 
học cho mình kiến thức căn bản và kỹ năng trau dồi qua nhiều đồ án (đồ gia dụng, đồ gốm, đồ 
thủy tinh, đồ dùng trẻ em, phương tiện giao thông,…). Mỗi đồ án, mình đều được thầy cô hướng 
dẫn nhiệt tình, từ lên ý tưởng, phác thảo đến tự lên mô hình sản phẩm. Khi đi làm, mình có thể vận 
dụng tốt những điều đó để hình thành ý tưởng về hình khối, vật liệu, màu sắc sản phẩm; nhưng 
để thiết kế và sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, bạn cần tìm hiểu thực tế nhiều 
hơn nữa.  Văn Lang trong Ly Ca có 3 điểm nổi bật: thầy cô tận tâm; điều kiện vật chất đầy đủ và  
hoạt động phong trào sôi nổi.” Phạm Ly Ca, tốt nghiệp năm 2010,  

Freelancer

Võ Huỳnh Tú Nhi, tốt nghiệp năm 2010,  
Công ty PNJ

“Nhi là chuyên viên thiết kế nữ trang của Công ty PNJ 3 năm qua. Đây là môi trường tốt để 
trau dồi chuyên môn, tìm hiểu thị trường, nâng cao khả năng sáng tạo. Tư duy đường nét, 
hình khối, bố cục khi học tại Trường được vận dụng tối đa vào công việc. SV Thiết kế Công 
nghiệp được trang bị rộng về các lĩnh vực thiết kế nhưng không chuyên sâu. Do đó, những 
mẫu thiết kế ban đầu của Nhi không khả thi về kết cấu, kỹ thuật. Nhi phải tự tìm hiểu thêm.

Nhi chọn ngành Thiết kế Công nghiệp như gặp “tiếng sét”. Một lần, tình cờ ngang qua phòng 
tạo dáng, nhìn các anh chị khóa trên đang hì hụi với thạch cao, đất sét; Nhi thấy thích. Sau 
đó, nghe và nhìn các anh chị tự tay biến thiết kế thành sản phẩm thật, mình càng muốn 
khám phá; vậy là đăng ký học. Nhi thích cảm giác ở phòng tạo dáng để tạo khối sản phẩm, 
tự do sáng tác, nhìn đồ án hoàn thiện dần dưới tay mình. Lúc đó, điểm số dù đạt hay không 
mình đều hạnh phúc vì đó là sản phẩm do chính công sức mình tạo ra; mình yêu quý nó.

Ngoài sáng tạo, đam mê, muốn theo đuổi Thiết kế Công nghiệp, bạn cần phải thật sự siêng 
năng vì đây là ngành học khá nặng nhọc, thực sự “chân tay”, đòi hỏi cả thời gian, công sức 
lẫn ý tưởng.”

 Kết quả khảo sát tháng 7/ 2015

100%

Sau 1 năm tốt nghiệp, 100% Cử nhân ngành Thiết kế 
Công nghiệp tốt nghiệp từ Trường ĐH Văn Lang có 
việc làm. 

Mức lương (triệu đồng/tháng):

4-6 triệu

 55Cựu sinh viên    |




