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CHƯƠNG TRÌNH

CỬ NHÂN &
KỸ SƯ THỰC HÀNH
Theo chuẩn quốc tế



ĐÔI NÉT VỀ
HOA SEN COLLEGE
Hoa Sen College (HSC) được thành lập năm 2007 với sứ mệnh đào tạo 
nguồn nhân lực thạo nghề, chuyên nghiệp và có khả năng thích ứng trong 
môi trường làm việc quốc tế. Theo đuổi mục tiêu chiến lược phấn đấu nằm 
trong nhóm đầu các trường cao đẳng chất lượng tại Việt nam và trở thành 
cầu nối lập nghiệp đáng tin cậy, vững chắc của thế hệ nhân lực trẻ và các 
nhà tuyển dụng, Hoa Sen College không ngừng phát triển và mở rộng, minh 
chứng rõ nét qua sự hình thành của các cơ sở đào tạo đặt tại hai khu vực 
kinh tế phát triển hàng đầu trong cả nước là TP.HCM và Đà Nẵng

Hoa Sen College liên tục đẩy mạnh quốc tế hóa chương trình đào tạo thông 
qua việc hợp tác với các đối tác uy tín, nhằm giúp sinh viên có cơ hội liên 
thông với các bậc học cao hơn trong nước và nhận thêm bằng cấp có giá trị 
toàn cầu.



ĐỐI TÁC SƯ PHẠM

Thành lập năm 1924, Học viện TAFE Box Hill đã liên tục cung cấp các chương trình 
đào tạo nghề chất lượng cao trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho 
một nghề nghiệp xứng đáng.
Box Hill là một trong những Học viện Kỹ thuật và Đào tạo nghề lớn nhất và lâu đời 
nhất ở Úc với số lượng tuyển sinh hàng năm lên đến hơn 40.000 sinh viên.

UPC là một trường cao đẳng chính quy được Chính phủ Úc kiểm định và công 
nhận cho phép dạy sinh viên Úc, sinh viên quốc tế đến Úc học (gần 20 quốc gia). 
UPC đang hợp tác giảng dạy và cấp bằng tại Sri Lanka và đang xin phép dạy tại 
Việt Nam. Chương trình đào tạo của trường gồm nhóm ngành Kế toán, Lãnh đạo 
và Quản trị, Tiếp thị và Giáo dục Mầm non. Ngoài ra trường còn dạy Anh văn ở các 
trình độ khác nhau: Anh văn cơ bản, Anh văn học thuật, Anh văn Thương mại và 
luyện thi IELTS. Chương trình cao đẳng của UPC có giá trị trên toàn nước Úc và 
nhiều nước khác trên thế giới, có thể liên thông vào Cử nhân với thời gian rút 
ngắn ở nhiều trường đại học Úc.

Genetic Computer School được thành lập vào năm 1986, là một trong những tổ 
chức hàng đầu đào tạo về chuyên ngành công nghệ thông tin ở Singapore. 
Genetic là thành viên của Hiệp hội các trường tư nhân và Cao đẳng (APSC), là Trung 
tâm đào tạo được thẩm định (ATC) cho các chương trình chọn lọc và Trung tâm Kiểm 
tra cấp giấy phép máy tính quốc tế đã được phê duyệt (ICDL).

BOX HILL INSTITUTE 
(Australia)

UNIVERSITY PREPARATION COLLEGE
(Australia) 

GENETIC COMPUTER SCHOOL 
(Singapore)



ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP



CHƯƠNG TRÌNH

CỬ NHÂN &
KỸ SƯ THỰC HÀNH
“VỮNG NGHỀ LẬP NGHIỆP”



HƯƠNG THỨC
XÉT TUYỂN

XÉT TUYỂN

P Xét tuyển học bạ cấp 3
Xét điểm thi THPT quốc gia

HỜI GIANT Đợt I: tháng 07 đến hết tháng 09
Đợt II: tháng 10 đến hết tháng 11

TUYỂN SINH
ỐI TƯỢNGĐ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

CAM KẾT TỪ HOA SEN COLLEGE

Thực tập
03 THÁNG tại doanh nghiệp

Chuẩn đầu ra tiếng Anh
TOEIC 450+ VÀ TIN HỌC MOS khi tốt nghiệp

100% sinh viên được
ƯU ĐÃI VAY HỌC PHÍ

PHÒNG HỌC VÀ THỰC HÀNH hiện đại

GIẢNG VIÊN THẠO NGHỀ từ doanh nghiệp

Sĩ số giới hạn 
24 SINH VIÊN/LỚP

Cam kết
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN



Chương trình trang bị cho sinh viên một nền tảng vững chắc về lập trình cùng 
với khả năng cập nhật về công nghệ để viết những sản phẩm phần mềm đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng. 
Ngoài ra, sinh viên có đầy đủ kỹ năng để tham gia vào các dự án sản xuất phần 
mềm với nhiều vai trò khác nhau tại những môi trường gia công/sản xuất phần 
mềm chuyên nghiệp.

• Kỹ sư thực hành – ngành Ứng dụng Phần mềm

ĐỐI TƯỢNG
• Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương
• Sinh viên đang theo học các trường TCCN, CĐ, ĐH

Thời gian đào tạo: 2.5 năm



• Kỹ sư  thực hành – ngành Quản trị Mạng máy tính

Thời gian đào tạo: 2.5 năm



• Cử nhân thực hành – ngành Quản trị Khách sạn

• Cử nhân thực hành – ngành Quản trị Nhà hàng

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

Chương trình Quản trị nhà hàng & Quản trị khách sạn được Hoa Sen 
College thiết kế theo chuẩn của Úc. Chương trình nhằm tạo cho sinh 
viên một môi trường học tập hiện đại, năng động theo tiêu chuẩn quốc 
tế, dựa trên sự kết hợp hài hòa các khóa học lý thuyết và trải nghiệm.



• Kỹ sư  thực hành – ngành Thiết kế Đồ họa

Thời gian đào tạo: 2.5 năm



• Cử nhân thực hành – ngành Kế toán Doanh nghiệp

Thời gian đào tạo: 2.5 năm


