
1 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS 

NĂM 2020 

 
1. Giới thiệu về chƣơng trình: 

Chương trình này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các 

quốc gia trên thế giới. 

Du học luân chuyển campus là hình thức sinh viên được luân chuyển tới campus của các đại 

học quốc tế để đào tạo và tốt nghiệp. Đây là chương trình giáo dục hợp tác giữa Đại học Tôn Đức 

Thắng (TDTU) với các đại học uy tín trên thế giới. Sinh viên sẽ học giai đoạn I từ 2-3 năm tại 

TDTU, thời gian còn lại (từ 1-2 năm) sinh viên được luân chuyển tới các Đại học uy tín nước 

ngoài như: Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh); Đại học La Trobe (Úc); Đại học 

Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan); Đại học Kinh tế Praha, Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa 

Séc); Đại học Taylor’s (Malaysia), Đại học Feng chia, Đại học khoa học và công nghệ quốc gia 

Penghu, Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan), Đại học quốc gia Pukyong (Hàn 

Quốc). 

Trong giai đoạn 1 tại Việt Nam, sinh viên sẽ được học chủ yếu bằng tiếng Anh. Riêng với các 

sinh viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ, sẽ được bố trí các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên 

có thể bổ túc kỹ năng ngoại ngữ để theo học các môn học bằng tiếng Anh ở giai đoạn 1 tại 

Campus của TDTU và chuẩn bị hòa nhập vào môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh ở giai 

đoạn 2 tại Campus của Đại học nước ngoài. 

Sau khi học tập và tốt nghiệp Đại học nước ngoài trong giai đoạn 2, sinh viên sẽ được cấp bằng 

tốt nghiệp của Đại học nước ngoài như sinh viên học toàn thời gian tại nước ngoài (không có phân 

biệt trong bằng tốt nghiệp giữa sinh viên học toàn thời gian hay chỉ học giai đoạn 2 tại nước 

ngoài). Đặc biệt, nếu sinh viên theo học chương trình song bằng thì khi tốt nghiệp, ngoài bằng tốt 

nghiệp của Đại học nước ngoài, sinh viên còn được nhận thêm bằng tốt nghiệp quốc tế của 

TDTU. 

Do bằng tốt nghiệp của chương trình có tính quốc tế, toàn cầu nên sau khi tốt nghiệp, sinh viên 

có thể chọn lựa quay về Việt Nam tìm việc làm với sự hỗ trợ của TDTU hay ở lại nước ngoài để 

làm việc (thời gian ở lại tùy chính sách của từng nước). Với bằng tốt nghiệp của chương trình, 

sinh viên có thể làm việc ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. 

2. Ƣu điểm của Chƣơng trình du học luân chuyển Campus 

 Chương trình học tiên tiến, thực tiễn, được công nhận ở phạm vi quốc tế; 

 Môi trường học tập quốc tế, tài liệu và thư viện chuẩn quốc tế; 

 Chương trình học 2 giai đoạn với giai đoạn 1 học tại Campus của TDTU nên giúp sinh 

viên có thời gian chuẩn bị, tránh được cú sốc về tâm lý do thay đổi môi trường sống và 

học tập đột ngột; 

 Sau giai đoạn 1, sinh viên có thời gian để lựa chọn cho mình quốc gia và trường đào tạo ở 

giai đoạn 2; 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                    

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHƢƠNG TRÌNH              

DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS 2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



2 

 

 Được học tăng cường tiếng Anh trong không gian mở, giao tiếp 100% tiếng Anh, bảo đảm 

năng lực học trực tiếp bằng tiếng Anh trong chương trình và dễ dàng chuyển tiếp sang học 

giai đoạn 2 ở nước ngoài; 

 Được hưởng các chính sách học bổng của TDTU và Trường liên kết; 

 Chi phí tiết kiệm từ 40-60% so với du học tự túc nên phù hợp với những sinh viên không 

mạnh về tài chính; 

 Bằng cấp có giá trị quốc tế. Người học có cơ hội nhận cùng lúc 02 bằng đại học của TDTU 

và Trường liên kết. 

3. Phƣơng thức xét tuyển: theo 03 phương thức 

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT, Xét tuyển thẳng và xét theo kết quả thi THPT 

năm 2020 (hoặc kết quả thi THPT Quốc gia 2019). 

4. Danh sách ngành xét tuyển và học phí 

TT 
Tên ngành và Trƣờng đào tạo  

giai đoạn 2 

Học phí /năm 

Áp dụng cho năm học 

2020-2021 

Học bổng 

giai đoạn 2 

Tổng học 

phí 4 năm 

đào tạo qui 

đổi ra VND 

(*) 

Tại  

Việt Nam 

(VND) 

Tại nƣớc 

ngoài  

(áp dụng 

chuyển tiếp 

giai đoạn 2 

năm 2020) 

1 

Kế toán (song bằng 3+1) Đại học 

West of England, Bristol-Vƣơng 

quốc Anh 

46.000.000 13.000 GBP 

1.000 GBP  

⇔ 30.000.000 

VND 

498.000.000 

2 
Tài chính (song bằng 2+2) Đại học 

Fengchia-Đài Loan 
36.000.000 4.000 USD 

 
260.000.000 

3 

Tài chính (đơn bằng 3+1) Đại học 

khoa học và công nghệ Lunghwa-

Đài Loan 

6.000.000 3.540 USD 
 

191.190.000 

4 

Tài chính và kiểm soát (song bằng 

3+1) Đại học khoa học ứng dụng 

Saxion-Hà Lan 

36.000.000 7.800 EUR 

2.500 EUR  

⇔ 67.500.000 

VND 

251.100.000 

5 

Quản trị nhà hàng khách sạn (song 

bằng 2,5+1,5) Đại học Taylor’s-

Malaysia 

46.000.000 

9.667 USD 

(14.500 

USD/1,5 

năm) 

 
455.750.000 

6 

Quản trị kinh doanh (song bằng 

2+2) Đại học kinh tế Praha-Cộng 

hòa Séc 

50.000.000 3.800 EUR 
 

305.200.000 

7 

Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 

3+1) Đại học khoa học và công nghệ 

Lunghwa-Đài Loan 

36.000.000 3.540 USD 
 

191.190.000 
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TT 
Tên ngành và Trƣờng đào tạo  

giai đoạn 2 

Học phí /năm 

Áp dụng cho năm học 

2020-2021 

Học bổng 

giai đoạn 2 

Tổng học 

phí 4 năm 

đào tạo qui 

đổi ra VND 

(*) 

Tại  

Việt Nam 

(VND) 

Tại nƣớc 

ngoài  

(áp dụng 

chuyển tiếp 

giai đoạn 2 

năm 2020) 

8 

Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 

2+2) Đại học khoa học-công nghệ 

quốc gia Penghu - Đài Loan 

36.000.000 3.540 USD 
 

238.380.000 

9 

Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 

2,5+1,5) Đại học khoa học ứng dụng 

Saxion - Hà Lan 

36.000.000 7.800 EUR 

+ 2.500 EUR ⇔ 

67.500.000 

VND 

+ Học bổng 1 

học kỳ  

⇔ 3.900EUR 

⇔ 105.300.000

VNĐ 

233.100.000 

10 

Khoa học máy tính & công nghệ tin 

học (đơn bằng 2+2) Đại học kỹ thuật 

Ostrava - Cộng hòa Séc 

36.000.000 2.000 EUR 
 

180.000.000 

11 

Khoa học máy tính & công nghệ tin 

học (đơn bằng 2+2) Đại học khoa học 

và công nghệ Lunghwa - Đài Loan 

36.000.000 3.540 USD 
 

238.380.000 

12 
Kỹ thuật xây dựng (song bằng 

2+2) Đại học La Trobe -  Úc 
60.000.000 

35.000 AUD 

(Đây là mức 

học phí 2019, 

mỗi năm sẽ 

tăng 

không quá 

7%) 

+ Giảm 5000 

AUD cho năm 

đầu tiên   

⇔ 77.500.000 

+ Giảm 25% 

học phí mỗi 

năm  

⇔ 17.500 AUD  

⇔ 271.250.000 

VNĐ 

856.250.000 

13 
Công nghệ thông tin (song bằng 

2+2) Đại học La Trobe - Úc 
60.000.000 

34.400 AUD 

(Đây là mức 

học phí 2020, 

mỗi năm sẽ 

tăng 

không quá 

7%) 

+ Giảm 5000 

AUD cho năm 

đầu 

tiên  ⇔ 77.500.

000 VNĐ 

+ Giảm 25% 

học phí mỗi 

năm ⇔ 17.200 

842.300.000 
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TT 
Tên ngành và Trƣờng đào tạo  

giai đoạn 2 

Học phí /năm 

Áp dụng cho năm học 

2020-2021 

Học bổng 

giai đoạn 2 

Tổng học 

phí 4 năm 

đào tạo qui 

đổi ra VND 

(*) 

Tại  

Việt Nam 

(VND) 

Tại nƣớc 

ngoài  

(áp dụng 

chuyển tiếp 

giai đoạn 2 

năm 2020) 

AUD ⇔ 

266.600.000 

VNĐ 

14 

Kỹ thuật cơ điện tử (song bằng 

3+1) Đại học quốc gia Pukyong – 

Hàn Quốc 

52.000.000 
4.347.000 

KRW 
 

244.026.750 

(*) Tỉ giá tham khảo: 1USD =  23.500 VNĐ, 1AUD = 15.500VNĐ, 1EUR = 27.000VNĐ,  1GBP = 

30.000VNĐ, 1KRW = 20.25VNĐ 

5. Thông tin chi tiết về chƣơng trình vui lòng liên hệ: 

Khoa giáo dục quốc tế (Phòng F602) Trường đại học Tôn Đức Thắng 

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 37 755108, Hotline: 0935 035 270 

Email: admission.cis@tdtu.edu.vn, Website: https://cis.tdtu.edu.vn 


