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Giao tiếp trong Kinh Doanh 
Nguyên lý Quản trị 
Nguyên lý Marketing 
Kinh kê học Kinh doanh  
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Kế toán Kinh doanh 
Thương mại điện tử đại cương 
Phương pháp Định lượng 
Trách nhiệm Xã hội & Đạo đức Doanh 
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Hành vi tổ chức 
Quản trị Tài chính 
Môn học tự chọn 
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Quản lý chất lượng 
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Kinh doanh Quốc tế 
Môn học tự chọn 
Môn học tự chọn 
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CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 

CỬ NHÂN KINH DOANH 
Chuyên ngành đôi 

24 môn học (10 môn nền 

tảng, 12 môn chuyên ngành 

và 2 môn tự chọn) 

 

 CỬ NHÂN KINH DOANH  - Chuyên ngành đơn 

24 môn học (10 môn nền tảng, 6 môn chuyên ngành và 8 môn t
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Phân tích thông tin trong Kinh doanh 
Phân tích và thiết kế hệ thống 
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Chiến lược Kinh doanh  
Phát triển  hệ thống  thông tin Website 
Môn học tự chọn 
Môn học tự chọn 

Chiến lư
Nghiên c
Chiến lư
Môn họ
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 Chương trình tiếng Anh học thuật khai giảng mỗi thứ 2 hàng tuần 

  3 kỳ nhập học bậc Cử nhân trong năm (tháng 3,7,11) 

 Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Sydney 

 Bằng Cử nhân (chuyên ngành kép) với cùng thời gian và học phí 

 Chương trình Cử nhân có thể hoàn thành trong vòng 2 năm 

 Xét giảm tín chỉ cho sinh viên Cao đẳng/Đại học 

 Gia hạn Visa 2 năm sau khi tốt nghiệp 

 Chương trình ACADEMIC LEARNING SUPPORT luôn đồng hành cùng sinh viên 

- Hỗ trợ thông tin nhà ở/việc làm bán thời gian 

- Truy cập thư viện trực tuyến lớn nhất bang New South Wales 

- Các lớp kỹ năng (phương pháp học tập hiệu quả, viết luận và trích dẫn nguồn, thuyết 

trình, chuẩn bị hồ sơ xin việc và phỏng vấn…) 

 

 

 

 

Chuyên ngành 
 

Thời gian học 
 

Số môn học 
 

Học phí/năm 

 
Quản trị 

 
3 năm 

 
24 

 
AUD14,400 

 

Marketing 
 

3 năm 
 

24 
 

AUD14,400 
 

Hệ thống thông tin 
 

3 năm 
 

24 
 

AUD14,400 

 
Bằng đôi 2 chuyên ngành 

 
3 năm 

 
24 

 
AUD14,400 
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