
Tương lai rộng mở dành cho thí sinh đam mê 

ngành Kinh tế

Tác giả: TDV

Ngày: 25/08/2017

Nguồn:  http://www.giaoduc.edu.vn/tuong-lai-rong-mo-danh-cho-thi-sinh-dam-me-nganh-

kinh-te.htm

Là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ năng động chọn học, đồng thời cũng là ngành có

lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất trong các mùa tuyển sinh đại học, khối

ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thể hiện rõ vai trò quan trọng trong nền kinh tế

hội nhập.

Trang bị cho sinh viên góc nhìn toàn cầu xoay quanh sự dịch chuyển của thị trường quốc tế,

chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh là lựa chọn học thuật lý tưởng trong

bối cảnh kết nối đa quốc gia, đa lục địa hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu học và trở thành

những nhà lãnh đạo trong tương lai, Đại học Tân Tạo (TTU) mở ra cơ hội cho những thí

sinh yêu thích ngành học này với nhiều chỉ tiêu dành cho các ngành: Quản trị kinh doanh,

kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, kế toán.

Đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu

Việc sở hữu trong tay bằng cấp của trường đại học chuẩn Hoa Kỳ cùng kỹ năng, thái độ làm

việc chuyên nghiệp sẽ trở thành hành trang đắc lực cho các bạn trẻ trên bước đường lập

nghiệp. Vì vậy, việc nắm bắt cơ hội trải nghiệm một chương trình đào tạo Kinh tế và Quản

trị kinh doanh ưu việt tại TTU, được xây dựng theo chuẩn các trường đại học Hoa Kỳ, giảng

dạy 100% bằng Anh ngữ. Với định hướng giáo dục gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, sinh

viên TTU được gửi sang Hoa Kỳ thực tập tại các tập đoàn lớn ở thung lũng Silicon trong

quá trình học. Đây là thế mạnh tại TTU nhằm đảm bảo cơ hội việc làm tốt nhất trước xu

hướng hội nhập của nền kinh tế hiện đại.



Võ Thị Hoài Thương (thứ hai từ phải sang) - sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Đại học Tân

Tạo - hiện đang hoàn thành kỳ thực tập tại bang Indiana, Hoa Kỳ. Hoài Thương cũng vừa

giành được học bổng MBA tại Anh vào tháng 10/2017

Việc liên kết đào tạo giữa TTU và các trường đại học danh tiếng ở Mỹ như ĐH Rice, ĐH

Duke hay các trường ở Hàn Quốc như ĐH Yonsei đã tạo điều kiện tối đa cho sinh viên được

tiếp cận với nền giáo dục đại học tiên tiến nhất thế giới. Tốt nghiệp, sinh viên sở hữu bằng

cấp chất lượng Mỹ, giá trị toàn cầu, được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận, cùng cơ hội học

tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ở các đại học Mỹ và Anh.

Lời vốn tiếng Anh khi rời ghế đại học

Với môi trường học tập quốc tế, chú trọng đào tạo tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển vào TTU

có cơ hội thụ hưởng chất lượng giáo dục đẳng cấp trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất.

Ngay khi nhập học, sinh viên được kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. Sinh viên chưa đạt

yêu cầu được TTU hỗ trợ khóa học Anh văn hè miễn phí, để tự tin khi học chính thức.

Chương trình tiếng Anh của TTU đảm bảo trang bị nền tảng tiếng Anh tốt nhất để sinh viên

đủ khả năng học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở những năm tiếp theo. Tốt nghiệp

TTU, sinh viên đạt trình độ IELTS 7.0 trở lên, thành thạo trong giao tiếp và làm việc.

Với vốn tiếng Anh được trang bị qua chương trình giảng dạy, sinh viên ra trường sẽ tự tin

đảm nhận tốt các công việc trong doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam và nước ngoài.

Những sinh viên nuôi mơ ước xây dựng doanh nghiệp của riêng mình sẽ có nhiều thuận lợi

trên thị trường kinh doanh cạnh tranh trước xu thế kinh tế hội nhập.



Sinh viên Tân Tạo thường xuyên giao lưu với các đoàn sinh viên quốc tế.

Với môi trường đào tạo hiện đại và khác biệt, cơ sở vật chất tốt với hệ thống phòng học máy

lạnh, wifi, thư viện phong phú nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, hồ bơi, sân tennis, sân

bóng đá giải trí... Lớp học ưu việt khoảng 15-20 sinh viên là yếu tố được đánh giá giúp

người học phát triển tốt tư duy sáng tạo, tạo tiềm năng lớn về nhân sự quản lý chuyên

nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Nắm bắt cơ hội cuối vào đại học

Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh tại TTU xét tuyển bằng hình thức học bạ THPT. Qua

hình thức này, TTU phát hiện và đón chào những con người luôn không ngừng khát khao

khám phá và hoàn thiện bản thân! Vì thực tế cho thấy tiềm năng của các học sinh là vô hạn,

không thể đánh giá chỉ bằng một kỳ thi.

Cụ thể, với điểm trung bình học bạ 3 năm từ 6.0 và trải qua vòng phỏng vấn năng lực tại

trường, các thí sinh đã hội tụ đủ điều kiện để xét tuyển và trúng tuyển vào TTU.

Không những vậy, đối với các thí sinh trúng tuyển đạt điểm thi đại học từ 20 trở lên (không

phân biệt khối thi) Nhà trường sẽ trao tặng học bổng toàn phần trị giá 40 triệu đồng (tương

ứng với 100% học phí năm thứ nhất). Học bổng năm thứ hai phụ thuộc vào kết quả điểm

trung bình học tập của các em ở năm trước. Mức học phí được cam kết giữ nguyên trong lộ

trình 4 năm học. Ngoài ra, trường cũng tạo điều kiện cho các học sinh sinh viên có hoàn

cảnh khó khăn nhưng không được cấp học bổng là được hỗ trợ vay không lãi suất.



100% sinh viên Đại học Tân Tạo tốt nghiệp đã có việc làm, với mức lương lên tới 1000$,

trong đó 89% làm việc tại các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia.

Với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt mức 100%, 89% sinh viên TTU hiện đang

làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, trường ĐH Tân Tạo tự hào được nhiều thí sinh lựa

chọn để khởi đầu ước mơ thành đạt của mình.
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