


Hoạt động PTHT giữa Đại học Hà Nội với các 

trường đại học Italia 

Các trường có thỏa thuận hợp tác 

- Đại học Tổng hợp Torino 

- Đại học Tổng hợp Parma 

- Đại học Tổng hợp Pavia 

- Đại học Tổng hợp Trieste (Trường đào tạo 

Biên-Phiên dịch) 

- Đại học Tổng hợp Venezia 

- Đại học Tổng hợp Parma  

- Đại học Tổng hợp Pavia  

- Đại học Tổng hợp Ferrara 

- Đại học dành cho người nước ngoài Siena  

- Đại học Tổng hợp Pisa 

- Đại học Tổng hợp Firenze 

- Đại học dành cho người nước ngoài 

Perugia  

- Đại học Tổng hợp Urbino 

- Đại học Bách khoa Marche  

- Đại học Roma 1 “La Sapienza” 

- Đại học Roma 2 “Tor Vergata” 

- Đại học Roma 3  

- Đại học Tổng hợp Cassino  

- Đại học Tổng hợp Sannio 

- Đại học Đông phương Napoli 

- Viện thời trang Napoli 

- Đại học Tổng hợp Salerno 

- Đại học Tổng hợp Catania  

- Đại học Tổng hợp Palermo  

 



Hoạt động PTHT giữa Đại học Hà Nội với các 

trường đại học Italia 



1. Trao đổi, chuyển tiếp 
 

2.   Ngành phụ 
 

3.   Liên kết văn bằng kép ngành ngôn ngữ Italia 

Các chương trình dành cho sinh viên chính 

quy của Đại học Hà Nội 



Chương trình trao đổi, chuyển tiếp 

Hoàn thành ít nhất năm thứ nhất của trường 

12 tháng (45 - 60 tín chỉ) 

• Môn chuyên ngành: Linguistica generale, Letteratura italiana, Storia contempronea, 

Traduzione, Interpretazione, Seconda lingua straniera... 

• Môn chuyên đề và bổ trợ: Marketing, Economia e gestione delle imprese, Diritto, 

Turismo, Economia aziendale… 

• Khóa học ngôn ngữ: Laboratorio di lingua italiana (B1, B2, C1, C2). 

Được chuyển điểm về Đại học Hà Nội 

Chương trình mẫu dành cho sinh viên khoa Italia: 



Chương trình trao đổi, chuyển tiếp 

Sinh viên 

Khoa ngữ 

  1 

  2 

  
3 

CATANIA/CASSINO/ROMA 2/ROMA 1/TORINO/URBINO/PARMA  
Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở lên của khoa Italia 

Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ Italia 
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 VENEZIA 
Đối tượng: Sinh viên các khoa ngữ có trình độ tiếng Anh tốt và biết tiếng Italia 

Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ Italia/Nhật Bản/Trung Quốc/Anh/Pháp/Tây 

Ban Nha/Nga/Ba Lan/Hàn Quốc/Ấn Độ/ Ả Rập (học bằng tiếng Anh và Italia) 
 

 TRIESTE 
Đối tượng: Sinh viên các khoa ngôn ngữ có trình độ tiếng Italia tốt 

Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ định hướng biên phiên dịch (Italia / 

Anh / Pháp / Đức / Tây Ban Nha / Nga / Bồ Đào Nha)  

 PALERMO / SIENA / NAPOLI 
Đối tượng: Sinh viên khoa Italia 

Chương trình: trao đổi về ngôn ngữ Italia định hướng giảng dạy, giao thoa ngôn ngữ - văn 

hóa Italia, giảng dạy tiếng Italia cho người nước ngoài 



Chương trình trao đổi, chuyển tiếp 

Sinh viên 

Khoa 

QTKD - 

DL 

  

1 

  2 

  3 

  VENEZIA 
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 kỳ chuyên ngành tại khoa QTKD - DL  

Chương trình: trao đổi về Kinh tế và Quản lý 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 
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 PAVIA 
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành  ít nhất 1 kỳ chuyên ngành tại khoa QTKD - DL  

Chương trình: trao đổi về Kinh doanh và Kinh tế quốc tế (MBE) 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

 PARMA  

Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 kỳ chuyên ngành tại khoa QTKD-DL 

Chương trình: trao đổi về Kinh doanh và phát triển quốc tế 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

 URBINO 
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 1 kỳ chuyên ngành tại khoa QTKD - DL  

Chương trình: trao đổi về Kinh tế doanh nghiệp 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Italia, hướng dẫn của giáo viên và làm bài thi bằng tiếng Anh 

  

  TRIESTE 
Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành  ít nhất 1 kỳ chuyên ngành tại khoa QTKD - DL   

Chương trình: trao đổi về Thị trường tài chính và các đổi mới 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 
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Chương trình trao đổi, chuyển tiếp 

Sinh viên 

Khoa 

CNTT 

  1 

  
2 

  
3 

           PAVIA / PARMA / VENEZIA 

Đối tượng 1 : Sinh viên năm ba và năm cuối khoa CNTT 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

Chương trình: các môn học của năm nhất chương trình thạc sĩ CNTT tương đương với 

các môn học hệ cử nhân của ĐH Hà Nội.  

 PAVIA/PARMA/CASSINO/SANNIO 
Đối tượng: Sinh viên kỳ cuối hệ cử nhân tài năng (honor) của khoa CNTT 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và tiếng Italia 

Chương trình: làm luận văn và thực tập tại Phòng thí nghiệm với sự hướng dẫn 

của các giáo sư Italia 

          VENEZIA / TRIESTE 
Đối tượng: Sinh viên kỳ cuối hệ cử nhân tài năng 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và tiếng Italia 

Chương trình: học 1-2 môn và làm luận văn và thực tập tại phòng thí nghiệm với sự 

hướng dẫn của các giáo sư Italia 

  



Chương trình trao đổi, chuyển tiếp 

Sinh viên 

Khoa 

CNTT 

  
4 

  5 

  6 

7 

           CATANIA 

Đối tượng 1: Sinh viên năm ba hoặc năm cuối khoa CNTT 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và tiếng Italia 

Chương trình: các môn học của năm nhất hệ thạc sĩ  

tương đương với các môn học hệ cử nhân của ĐH Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, có thể quay lại 

học tiếp năm hai  và lấy bằng thạc sĩ do trường Catania cấp 

                 CATANIA 
Đối tượng 2: Sinh viên kỳ cuối hệ cử nhân tài năng 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và tiếng Italia 

Chương trình: làm luận văn và thực tập tại các doanh nghiệp CNTT và phòng thí 

nghiệm của trường 

 URBINO 
Đối tượng 1: Sinh viên khoa CNTT 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

Chương trình học online: Chương trình Cử nhân “Công nghệ thông tin ứng 

dụng” lấy bằng chính quy do trường Urbino cấp 

         URBINO 
Đối tượng 2: sinh viên năm 2 trở lên của khoa CNTT 

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Italia và tiếng Anh 

Chương trình: trao đổi về “Công nghệ thông tin ứng dụng” 



Chương trình ngành phụ 

Hoàn thành ít nhất năm thứ hai và có trình độ tiếng Italia tốt 

Lấy Chứng chỉ ngành phụ chuyên ngành “Quốc tế học”, “Quản trị kinh 

doanh” hoặc “Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành” của Trường Đại học 

Hà Nội. 

Quốc tế học Quản trị Kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

- ĐH Catania 

- ĐH Trieste 

- ĐH Roma 1 

- ĐH Palermo 

- ĐH Đông Phương 

Napoli 

- ĐH Firenze 

- ĐH Torino 

- ĐH Parma 

- ĐH Pavia 

-ĐH Cassino 

-ĐH Ferrara 

- ĐH Firenze 

- ĐH Roma1,2 

- ĐH Palermo  

- ĐH Pisa 

- ĐH Torino 

- ĐH Parma 

- ĐH Venezia 

- ĐH Trieste 

- ĐH Catania 

- ĐH Roma 1 

- ĐH Roma 2 

- ĐH Palermo 

- ĐH Pisa 

- ĐH Torino 

Tháng 11/2013 đối với kỳ học từ tháng 02/2014 

Tháng 05/2014 đối với kỳ học từ tháng 09/2014 



Chương trình ngành phụ 

Quốc tế học Quản trị Kinh doanh 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

Môn học 

bắt buộc 

- Xã hội học 

- Quan hệ quốc tế 

- Thống kê 

- Hợp tác phát triển 

- Luật quốc tế 

- Quản trị học 

- Kinh tế vi mô 

- Kinh tế vĩ mô 

- Marketing 

- Kế toán 

- Kinh tế và quản lý các 

doanh nghiệp du lịch 

- Giao tiếp học 

- Địa lý du lịch 

- CNTT quản lý di sản 

văn hóa 

- Xã hội học du lịch 

Môn học 

tự chọn 

- Luật công 

- Luật EU 

- KT phát triển 

- KT quốc tế 

- KT và quản lý các 

doanh nghiệp quốc tế 

 

- Thanh toán quốc tế 

- Luật doanh nghiệp 

- Giao tiếp trong kinh 

doanh 

- Hành vi tổ chức 

- Khởi nghiệp 

- QTKD quốc tế 

- Marketing dịch vụ 

- Marketing điện tử 

- Quản trị nhân sự 

- Luật EU 

- KT doanh nghiệp 



Chương trình văn bằng kép 

Văn bằng kép ngành “Ngôn ngữ học và văn hóa” tại Napoli Đông Phương 

Văn bằng kép ngành “Ngôn ngữ và văn hóa Italia – Giảng dạy tiếng Italia cho 

người nước ngoài” tại Siena 

Văn bằng kép ngành “Ngôn ngữ và văn học hiện đại và giao thoa ngôn ngữ - định 

hướng ngôn ngữ Italia như ngôn ngữ thứ 2” tại Palermo 

Văn bằng kép ngành “Giảng dạy Ngôn ngữ, Văn hóa Italia” tại Perugia 

Hoàn thành ít nhất năm thứ hai và có trình độ tiếng Italia tốt 

 Năm thứ 3/năm thứ 4 tại Italia (12 - 18 tháng): thi và làm khóa luận 

 Năm thứ 5 tại Đại học Hà Nội: hoàn thành các môn còn thiếu và thi tốt nghiệp 

hoặc làm khóa luận 

Nhận 2 bằng Đại học do Italia và Việt Nam cấp 



Tiêu chí tuyển chọn 

Căn cứ vào điểm TBC học tập (không tính môn chung của 

năm học gần nhất) 

Ý thức học tập, rèn luyện đạo đức tốt 

Xếp từ cao xuống thấp 

Ưu tiên sinh viên đăng ký sớm 



Quy trình đăng ký học 

Đăng ký với Trung tâm Italia và nộp phí bảo lãnh 

BCN khoa và trung tâm xét tuyển và công bố danh sách trúng 

tuyển 

Sinh viên viết đơn cam kết và hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại 

phòng Tài chính – Kế toán 

Sinh viên trúng tuyển tham gia lớp hướng dẫn thủ tục visa và 

thông tin nhà ở, sinh hoạt tại Italia 

Sinh viên gặp chuyên viên trung tâm để tư vấn và làm chương 

trình học 



1. Chương trình du học đại học và sau đại học 
 

2.   Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân “Kinh tế doanh 

nghiệp” và Sau đại học “Kinh tế và Quản lý” 

Các chương trình đào tạo dành cho mọi đối tượng 

sinh viên 



Chương trình học tập lấy bằng  

đại học và sau đại học tại Italia 

Italia là một điểm đến lý tưởng cho trải nghiệm giáo dục quốc tế của sinh viên 

toàn cầu 

Nền giáo dục của Italia có nhiều thế mạnh: chi phí hợp lý, chất lượng cao và giá 

trị văn hóa sâu sắc 

Bằng cấp do Đại học công lập của Italia theo chuẩn châu Âu và được công nhận 

trên toàn thế giới. 

Có thể lựa chọn học bằng tiếng Italia hoặc bằng tiếng Anh theo các chuyên 

ngành đa dạng: kinh tế, kỹ thuật, truyền thông, du lịch, hợp tác phát triển, thời 

trang vv... 

Khóa Dự bị ĐH cho sinh viên tốt nghiệp PTTH và Dự bị Sau Đại học, Tiến sĩ 

dành cho các đối tượng kỹ sư, cử nhân bậc Đại học ( kéo dài 700 tiết) 



Chương trình tuyển sinh du học 

đại học và sau đại học 

Đối với đại học: đã có bằng tốt nghiệp THPT, giấy gọi vào 

trường đại học bất kì. 

Đối với sau đại học: đã có bằng đại học 

Khóa học tăng cường tiếng Italia học thuật 

Lớp phổ biến thông tin và kỹ năng học tập tại Italia 

Lớp toán logic, luyện thi tiếng và Phương pháp Học tập & 

NCKH 



Một số chương trình cử nhân và thạc sỹ bằng 

tiếng Anh 

STT Ngành học 

1 Cử nhân Kinh tế và Quản lý 

2 Cử nhân Công nghệ thông tin ứng dụng 

3 Cử nhân Kinh tế tài chính và các thị trường đổi mới 

4 Cử nhân Kinh tế doanh nghiệp 

5 Thạc sỹ Kinh tế  và thương mại toàn cầu 

6 Thạc sỹ Kinh tế và Khởi nghiệp Kinh doanh 

7 Thạc sỹ Kinh doanh và Phát triển quốc tế 

8 Thạc sỹ Chính sách toàn cầu và Quan hệ khu vực Địa Trung Hải 

9 Thạc sỹ Kinh tế và phân tích tài chính 

10 Thạc sỹ Công nghệ thông tin 



Một số chương trình thạc sỹ bằng tiếng Italia 

dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ 

STT Ngành học 

1 Thạc sỹ Khoa học du lịch và lãnh thổ 

2 Thạc sỹ ngôn ngữ hiện đại và dịch thuật dành cho quan hệ quốc tế 

3 Thạc sỹ Truyền thông 

4 Thạc sỹ Quốc tế học 



Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân 

Kinh tế doanh nghiệp 

Năm 1 

• Đại học Hà Nội 

• Học phí: 55.800.000 VND 

Năm 2 

• Đại học Hà Nội 

• Học phí: 53.010.000 VND 

Năm 3 

• Đại học Tổng hợp Sannio 

• Học phí: 38.000.000 VND 

Chương trình được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận theo Quyết định số 32/QĐ-

BGDĐT ngày 03/01/2013  

Bằng Cử nhân Kinh tế doanh nghiệp do Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp và được 

quốc tế công nhận 

Chi phí thấp hơn nhiều so với các chương trình liên kết đào tạo khác 

Đội ngũ giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh - Du lịch (Đại học Hà Nội) và Khoa 

Khoa học kinh tế và doanh nghiệp (Đại học Sannio)  

Cơ hội thực tập, làm việc tại Italia và châu Âu 



Chương trình liên kết đào tạo cử nhân 

Kinh tế doanh nghiệp 

Elements of Informatics - Tin học cơ sở 3 

Mathematical Methods for Economics and Finance - Các phương pháp 

toán học trong kinh tế và tài chính 
9 

Statistics - Thống kê 9 

Fundamentals of Political Economics - Nguyên tắc kinh tế chính trị cơ 

bản 
9 

Marketing - Marketing 9 

General and Applied Accounting I - Kế toán tổng hợp và ứng dụng I 12 

Economics and Business Management - Kinh tế và Quản lý doanh 

nghiệp 
9 

Financial Mathematics - Toán học tài chính 6 

Strategic – Quản trị chiến lược 6 

Business Communication (Elective) - Giao tiếp trong kinh doanh 6 

Corporate Finance – Tài chính doanh nghiệp 9 

General  and Applied Accounting II – Kế toán tổng hợp và ứng 

dụng II 
9 

E-Marketing (Elective) – Marketing điện tử  6 

Commercial Law – Luật thương mại 9 

Second Foreign Language - Ngoại ngữ 2 (Italian language) 6 

Public Law – Luật công 6 

Economics History- Lịch sử kinh tế 9 

Business Enterprise – Kinh tế doanh nghiệp 9 

Private Law – Luật tư 9 

Economic Politics – Chính sách kinh tế  9 

Economic Geography – Địa lý kinh tế 9 

Labour Law / Tax Law – Luật lao động / Luật Thuế 6 

Internship – Thực tập (ở Việt Nam hoặc Italia) 3 

Final Graduation Examination/Thesis – Thi tốt nghiệp / Luận văn 3 



Chương trình liên kết đào tạo Sau đại học 

Kinh tế và Quản lý 

Năm 1 

• Đại học Hà Nội 

• Học phí: 69.300.000 VND 

Năm 2 

• Đại học Sannio 

• Học phí: 62.700.000 VND 

Chương trình được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận theo Quyết định 614/QĐ-BGDĐT 

ngày 20/02/2013  

Bằng Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý do Đại học Tổng hợp Sannio (Italia) cấp và được 

quốc tế công nhận 

Chi phí thấp hơn nhiều so với các chương trình liên kết đào tạo khác 

Đội ngũ giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh - Du lịch (Đại học Hà Nội) và Khoa 

Khoa học kinh tế và doanh nghiệp (Đại học Sannio)  

Cơ hội thực tập, làm việc tại Italia và châu Âu 



Chương trình liên kết đào tạo Sau đại học 

Kinh tế và Quản lý 

Tax Law II - Luật thuế 6 

Informatics for economic applications - Tin 

học kinh tế ứng dụng 
3 

Strategic Marketing - Chiến lược marketing 6 

Applied mathematics - Toán ứng dụng 6 

Multivariate Data Analysis - Phân tích dữ liệu 

đa biến 
6 

Corporate Strategy - Chiến lược doanh nghiệp 9 

English for economic communication - Tiếng 

Anh kinh tế 
6 

Programming and control - Chiến lược và kiểm 

soát 
9 

Internship - Thực tập 3 

Business and Market Economy - Kinh tế doanh nghiệp và thị 

trường 
9 

EU Economics – Kinh tế Liên minh Châu Âu  

 hoặc 

History of Enterprises - Lịch sử hình thành doanh nghiệp 

6 

Enterprise Crisis Law- Luật khủng hoảng doanh nghiệp  

hoặc 

Labour Law and Social Security Law - Luật lao động và an 

sinh xã hội 

9 

Regional economy and policy - Kinh tế và các chính sách của 

nhà nước 

hoặc  

Sociology of innovation and knowledge - Xã hội học về đổi 

mới và kiến thức 

6 

Elective course - Môn tự chọn 9 

Final graduation examination – Thi cuối khóa 18 



Liên hệ 

Trung tâm Ngôn ngữ, Văn hóa Italia và Phát triển hợp tác  

    Phòng 305 - nhà A - Tel: 043 554 0860  

 Email: itacentro@hanu.edu.vn  

 

 Thầy Hà Thanh Tùng – 097 94 92 890 

    Cô Phạm Hương Sơn – 097 558 60 69 

    Cô Đặng Thị Phương Thảo – thaodtp@hanu.edu.vn  

 Cô Hoàng Thu Thủy – thuthuy@hanu.edu.vn  
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