
Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh 2017 

Theo đó, năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh của trƣờng là 3.750 và có 
thêm ngành mới, tổ hợp mới 
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TT Mã 

Nhóm 

ngành 

Nhóm 

ngành 

Mã ngành Tên 

ngành 

Tên 

chuyê

n 

ngành 

Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 

2017 

I. Tại Cơ sở Hà Nội. Đ/c: 91 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04) 

32.595.154 Fax: (04): 38343605 

2700 

1 NTH01 Nhóm 

ngành 

Kinh tế; 

Kinh tế 

quốc tế; 

Luật 

52310101 Kinh tế Kinh 

tế đối 

ngoại 

A00;A01;D01;D02

; 

D03;D04;D06;D07 

840 

Thươn

g mại 

quốc 

tế 

A00; A01; D01; 

D07 

52310106 Kinh tế 

quốc tế 

Kinh 

tế 

quốc 

tế 

A00;A01;D01;D03

;D07 

340 

Kinh 

tế và 

phát 

triển 

quốc 

tế 

A00; A01; D01; 

D07 

52380101 Luật Luật 

thương 

A00;A01;D01;D07 120 



  mại 

quốc 

tế 

2 NTH02 Nhóm 

ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh; 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

52340101 Quản trị 

kinh doanh 

Quản 

trị 

kinh 

doanh 

quốc 

tế 

A00; A01; D01; 

D07 

340 

52340120 

  

Kinh 

doanh 

quốc tế 

  

  

Kinh 

doanh 

quốc 

tế 

  

A00;A01;D01;D07 190 

(trong đó 

50 chỉ tiêu 

cho 

chương 

trình theo 

mô hình 

tiên tiến 

Nhật Bản) 
Kinh 

doanh 

quốc 

tế 

(Chươ

ng 

trình 

theo 

mô 

hình 

tiên 

tiến 

Nhật 

Bản) 

 A00;A01;D01; 

D06;D07 

3 NTH03 Nhóm 

ngành 

Kế toán; 

Tài 

chính-

Ngân 

52340301 Kế toán Kế 

toán-

Kiểm 

toán 

A00;A01;D01;D07 150 

(trong đó 

70 chỉ tiêu 

cho 

chương 

trình theo 
Kế 



hàng toán-

Kiểm 

toán 

(Chươ

ng 

trình 

theo 

định 

hướng 

nghề 

nghiệp 

ACCA

) 

định hướng 

nghề 

nghiệp 

ACCA) 

52340201 Tài chính- 

Ngân hàng 

Tài 

chính 

quốc 

tế 

A00;A01;D01;D07 340 

Ngân 

hàng 

Phân 

tích 

đầu tư 

tài 

chính 

4 NTH04 Ngôn 

ngữ Anh 

52220201 Ngôn ngữ 

Anh 

Tiếng 

Anh 

thương 

mại 

D01 

 (Ngoại ngữ nhân 

hệ số 2) 

170 

5 NTH05 Ngôn 

ngữ 

Pháp 

52220203 Ngôn ngữ 

Pháp 

Tiếng 

Pháp 

thương 

mại 

D03 

(Ngoại ngữ nhân 

hệ số 2) 

60 

6 NTH06 Ngôn 

ngữ 

52220204 Ngôn ngữ 

Trung 

Tiếng 

Trung 

D01;D04 

(Ngoại ngữ nhân 

60 



Trung thương 

mại 

hệ số 2) 

7 NTH07 Ngôn 

ngữ 

Nhật 

52220209 Ngôn ngữ 

Nhật 

Tiếng 

Nhật 

thương 

mại 

D01;D06 

(Ngoại ngữ nhân 

hệ số 2) 

90 

II. Tại Cơ sở Quảng Ninh. Địa chỉ: 260 đường Bạch Đằng, P. Nam Khê, Tp. 

Uông Bí, Quảng Ninh. ĐT: (033)3 850 413 Fax: (033)3 852 557 

150 

1 NTH08 Nhóm 

ngành 

Kế toán; 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

52340301 Kế toán Kế 

toán-

Kiểm 

toán 

A00;A01;D01;D07 70 

52340120 Kinh 

doanh 

quốc  tế 

Kinh 

doanh 

quốc 

tế 

80 

III. Tại Cơ sở 2. Địa chỉ: Số 15  Đường D5, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. 

HCM. ĐT: 08.35127258 Fax: 08.35127255 

900 

1 

  

  

NTS01 Nhóm 

ngành 

Kinh tế; 

Quản trị 

kinh 

doanh; 

Kế toán; 

Tài 

chính-

Ngân 

hàng 

52310101 Kinh tế Kinh 

tế đối 

ngoại 

A00; A01;D01; 

D06; D07 

500 

52340101 Quản trị 

kinh doanh 

Quản 

trị 

kinh 

doanh 

quốc 

tế 

A00; A01; D01; 

D07 

150 

52340301 Kế toán Kế 

toán-

Kiểm 

toán 

100 



52340201 Tài chính-

Ngân hàng 

Tài 

chính 

quốc 

tế 

150 

TỔNG CHỈ TIÊU   3750 3750 

* Ký hiệu tổ hợp các môn xét tuyển:  A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, 
Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D02 (Toán, Văn, Tiếng 
Nga);D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng 
Trung); D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật) ;D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh); 

1. Thông tin chung: Tuyển sinh trong cả nước; Thời gian đăng kí xét tuyển 
theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Sinh viên tự túc chỗ ở. Học phí dự kiến 
năm học 2017-2018 đối với chương trình  đại  trà: 16.8 triệu đồng/sinh 
viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm. 

2. Phƣơng thức tuyển sinh: 

- Xét tuyển trên cơ sở Kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2017 do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức. 

- Điểm trúng tuyển được xác định theo Nhóm ngành và được xác định riêng 
cho từng cơ sở bao gồm Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh. 

- Hệ số của các môn thi xét tuyển: Đối với Nhóm  ngành không phải là nhóm 
ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi xét tuyển nhân hệ số 1. Đối với các Nhóm 
ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi ngoại ngữ nhân hệ số 2. 

- Xếp Ngành/chuyên ngành :Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường 
theo Nhóm ngành được xét tuyển vào Ngành/chuyên ngành đào tạo của 
trường căn cứ trên nguyện vọng đăng ký Ngành/chuyên ngành theo thứ tự 
ưu tiên của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng Ngành/chuyên ngành xét 
tuyển. 

- Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhiều hơn chỉ tiêu còn lại của Nhóm 
ngành thì sẽ xét ưu tiên theo điểm thi môn Toán. 

- Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung học 
tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 
10, 11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt 
mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường và không có môn 
thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống. 



- Chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển: 

     *Đối với Cơ sở Hà Nội và Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: 

+ Tổ hợp môn xét tuyển A01, D01,D03,D04,D06,D07 thấp hơn tổ hợp môn 
xét tuyển A00 là 1 điểm/30 điểm. 

+ Tổ hợp môn xét tuyển D02 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 2 điểm 
/30 điểm. 

+ Ngành Ngôn ngữ Trung (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét 
tuyển D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm. 

+ Ngành Ngôn ngữ Nhật (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét 
tuyển D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm. 

     *Đối với Cơ sơ Quảng Ninh: 

+ Nhóm ngành NTH08: Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét 
tuyển. 

- Chế độ ưu tiêu, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo quy 
định của Bộ GD&ĐT và các quy định cụ thể của Nhà trường; 

3. Các chƣơng trình đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh: 

- Chương trình kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản: Thí 
sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường với Nhóm ngành Quản trị kinh doanh, 
Kinh doanh quốc tế (NTH02) sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình 
này. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo của 
Nhật Bản, có sự hỗ trợ, tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản và JICA 
trong quá trình đào tạo. Sinh viên được học tối thiểu 50% các môn chuyên 
ngành bằng tiếng Anh, học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật. 

- Chương trình kế toán kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA: Thí 
sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường với Nhóm ngành Kế toán, Tài chính – 
Ngân hàng (NTH03) sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình này. Sinh 
viên theo học chương trình sẽ học các môn kiến thức chuyên ngành bằng 
tiếng Anh được thiết kế trên cơ sở nội dung của chương trình ACCA. 

- Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao: Thí sinh sau khi trúng 
tuyển vào trường sẽ đăng ký xét tuyển vào chương trình tiên tiến hoặc chất 
lượng cao khi đáp ứng điều kiện về điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của từng 
chương trình. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển và phương thức xét tuyển 
chương trình tiên tiến và chất lượng cao được quy định cụ thể trong thông 
báo xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2017 của trường. 



Nội dung chi tiết xem tại website : www.ftu.edu.vn 

  

  

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRƢỜNG 
ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG 

  

1. Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại: Chuyên ngành luôn khẳng định uy tín 
số 1 tại Việt Nam từ hơn 55 năm qua cả về chất lượng đào tạo và về cơ hội 
nghề nghiệp cho sinh viên. Các mảng kiến thức chuyên môn chính gồm: Kinh 
tế quốc tế, Kinh tế quản lý, Nghiệp vụ KD XNK, Kiến thức kinh doanh quốc tế: 
marketing, đầu tư, bảo hiểm, luật kinh doanh, thương mại điện tử, thuế, hải 
quan… Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trên rất nhiều lĩnh vực như: kinh 
tế, tài chính, ngân hàng - chứng khoán, ngoại thương, bảo hiểm, các tổ chức 
quốc tế… 

2. Chuyên ngành Thƣơng mại quốc tế: Các mảng kiến thức chuyên môn 
chính gồm: Giao dịch thương mại quốc tế, Đàm phán ngoại thương, Thương 
mại và sở hữu trí tuệ, Thương mại dịch vụ, Luật thương mại quốc tế, 
Marketing quốc tế, Kinh tế quốc tế… Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại 
các cơ quan quản lý Nhà nước như: Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương, Bộ 
Tài chính; các tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp thương mại, các công ty 
nước ngoài … 

3. Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế: Sinh viên được trang bị các kiến 
thức tổng quan về kinh doanh quốc tế, môi trường kinh doanh quốc tế, pháp 
luật trong kinh doanh quốc tế cũng như  các kiến thức giúp sinh viên tiếp cận 
và giải quyết các vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh quốc tế như đầu 
tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, 
hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm 
việc tại: các tập đoàn đa và xuyên quốc gia, các ngân hàng, công ty kiểm 
toán, công ty phân phối, các tổ chức tài chính - ngân hàng, hiệp hội ngành 
nghề cũng như các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học trong lĩnh vực 
kinh doanh quốc tế… 

4. Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật 
Bản: Chương trình đào tạo được thiết kế trên mô hình đào tạo cử nhân kinh 
doanh tiên tiến của các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Sinh viên không 
chỉ được tiếp cận với kiến thức chuyên sâu mà còn được trải nghiệm thực tiễn 
tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, kỹ năng giao tiếp, làm việc 

http://www.ftu.edu.vn/


nhóm, văn hóa, đạo đức kinh doanh… theo phong cách Nhật Bản. Chương 
trình trang bị kiến thức về lĩnh vực kinh doanh quốc tế hiện đại, theo tư duy 
và phong cách Nhật Bản nhằm giúp sinh viên có khả năng tiếp cận và giải 
quyết tốt các vấn đề cụ thể, khả năng hoạch định tốt các chiến lược kinh 
doanh quốc tế, thiết lập phương án kinh doanh quốc tế hiệu quả, nghiên cứu 
thị trường nước ngoài, hiểu biết về pháp luật và thông lệ quốc tế, kỹ năng 
đàm phán ký kết hợp đồng, triển khai các hoạt động kinh doanh quốc tế. 

5. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế: Trang bị cho sinh viên 
kiến thức về quản trị và kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế, có 
khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp: hoạch định chiến lược kinh doanh, tổ chức kinh doanh, quản lý 
tác nghiệp. Các mảng kiến thức chuyên môn chính gồm: Kinh doanh quốc tế, 
Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Marketing, Quản trị tài chính, 
Quản trị tác nghiệp, Quản trị chiến lược, Thương mại điện tử, Thanh toán 
quốc tế… Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các tổ 
chức và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và lĩnh vực kinh tế hoặc tự khởi 
sự kinh doanh… 

6. Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán: Chương trình giúp sinh viên nắm 
vững các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, tổ chức hệ thống thông tin kế toán, 
lập và phân tích các báo cáo tài chính, có khả năng tham gia tư vấn về dịch 
vụ kế toán, kiểm toán. Các mảng kiến thức chuyên môn chính gồm: Kế toán 
tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán XNK, Quản trị tài chính, Kiểm soát quản 
lý, Phân tích tài chính, Kế toán quốc tế... Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc 
cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực kinh tế, các 
công ty kế toán, kiểm toán, các tập đoàn đa quốc gia, các dự án đầu tư nước 
ngoài, các trung gian tài chính, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế, kế toán, 
tài chính quốc tế của Việt Nam… 

7. Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hƣớng nghề nghiệp 
ACCA: Cử nhân tốt nghiệp chương trình định hướng nghề nghiệp ACCA có 
thể làm việc ở các công ty kiểm toán quốc tế, các tập đoàn tài chính, bảo 
hiểm, các công ty kế toán, kiểm toán lớn của Việt Nam. Với chứng chỉ được 
quốc tế thừa nhận và bằng cấp của ĐH Anh quốc, các cử nhân của chương 
trình có thể làm việc ở nước ngoài hoặc tiếp tục theo học các chương trình 
cao học ở Anh quốc. 

8. Chuyên ngành Tài chính quốc tế: Chương trình được xây dựng nhằm 
giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cập nhật và thực hành các kỹ năng 
cần thiết trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng quốc tế. Các mảng kiến thức 



chuyên môn chính gồm: Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế, Tài trợ 
thương mại quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Bảo hiểm trong kinh doanh… Sinh 
viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao 
về tài chính ngân hàng quốc tế như: Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, 
NHTM, các doanh nghiệp XNK, các tập đoàn kinh tế - tài chính ngân hàng đa 
quốc gia… 

9. Chuyên ngành Phân tích và Đầu tƣ Tài chính: Chương trình cung cấp 
các kiến thức thực tế về cơ chế của hoạt động đầu tư dựa trên nền tảng các 
chương trình cấp chứng chỉ tài chính quốc tế và đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các mảng kiến thức chuyên môn 
chính gồm: Thị trường chứng khoán, Các quy tắc giao dịch tài chính và đạo 
đức nghề nghiệp, Nghiên cứu định lượng về tài chính, Phân tích đầu tư tài 
chính, Quản trị danh mục đầu tư… Sinh viên tốt nghiệp có thể làm một trong 
ba lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Đầu tư chứng khoán tại các 
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân… 

10. Chuyên ngành Ngân hàng: Chuyên ngành kết hợp chương trình lý 
thuyết với ứng dụng thực tế qua mô hình ngân hàng ảo nhằm cung cấp cho 
sinh viên một hệ thống nghiệp vụ của NHTW, NHTM. Các mảng kiến thức 
chuyên môn chính gồm: NHTW, NH thương mại, Ngân hàng đầu tư, Kế toán 
ngân hàng, Quản trị rủi ro trong ngân hàng, Ứng dụng công nghệ trong ngân 
hàng. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm trách công việc tại NHTW, NHTM hay 
ngân hàng đầu tư cũng như trong các lĩnh vực quản trị tài chính doanh 
nghiệp... 

11. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế: Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế quốc 
tế có kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề thuộc 
những lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế, có kỹ năng thuyết trình, kỹ 
năng giao tiếp và có khả năng sử dụng thành thạo. Bên cạnh kiến thức 
chuyên môn, sinh viên được cung cấp các kỹ năng định lượng cần thiết để áp 
dụng các phương pháp mô hình hóa và dự báo tiên tiến nhằm đáp ứng những 
yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích chuyên sâu như trong ngành 
tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán... Sinh viên tốt nghiệp có thể làm 
việc cho cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chuyên nghiên cứu, đào tạo 
về kinh tế quốc tế, các định chế kinh tế - thương mại - tài chính quốc tế, các 
ngành nghề như quan hệ công chúng (PR), truyền hình, báo chí… 

12. Chuyên ngành Kinh tế và Phát triển quốc tế: Trang bị cho sinh viên 
kiến thức về kinh tế quốc tế; khả năng phân tích, đánh giá các chính sách, 
các dự án kinh tế-xã hội-môi trường; khả năng vận dụng các  lý thuyết để 



phân tích các vấn đề phát triển quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực 
có liên quan; sinh viên được cung cấp các kỹ năng cần thiết về đàm phán 
quốc tế, về ngoại giao kinh tế, về pháp luật thương mại quốc tế, về quản lý 
quốc tế…Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc tại các dự án phát 
triển về kinh tế, xã hội, môi trường; các dự án, chương trình, tổ chức quốc tế 
liên chính phủ và phi chính phủ; các cơ quan quản lý môi trường; các tổ chức 
xã hội, việc làm; các cơ quan Bộ, Ban, Ngành ở trung ương và địa phương; 
các cơ quan nghiên cứu, tư vấn; các doanh nghiệp chuyên về quản lý và phát 
triển các dự án quốc tế… 

13. Chuyên ngành Luật Thƣơng mại quốc tế: Đào tạo Cử nhân Luật, 
chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế nắm vững kiến thức về Pháp luật 
thương mại quốc tế, giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là sử dụng thành thạo Tiếng Anh 
pháp lý để phân tích, soạn thảo và ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế. 
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành các cán bộ pháp chế trong các doanh 
nghiệp, ngân hàng trong và ngoài nước, hoặc trở thành các luật gia, luật sư, 
các trọng tài viên, các nhà hòa giải chuyên nghiệp trong môi trường thương 
mại toàn cầu tại các tổ chức quốc tế như WTO, Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF), Tập đoàn Ngân hàng thế giới (WB) và tại các văn phòng luật 
sư Việt Nam, nước ngoài và quốc tế. 

14. Chuyên ngành Tiếng Anh thƣơng mại: Đào tạo Cử nhân Chuyên 
ngành Tiếng Anh thương mại có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng 
sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kiến thức kinh tế, kinh doanh và quản lý 
cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt 
nghiệp có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực như biên - phiên dịch, kinh 
doanh, làm việc cho các văn phòng đại diện hoặc các cơ quan của chính phủ, 
tham gia vào những dự án trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực 

15. Chuyên ngành Tiếng Trung thƣơng mại: Đào tạo Cử nhân Chuyên 
ngành Tiếng Trung thương mại có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng 
sử dụng tiếng Trung thành thạo trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đặc 
biệt là xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng, đầu tư, chứng khoán… Sinh viên 
tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, văn phòng đại diện, các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
Singapore… 

16. Chuyên ngành Tiếng Nhật thƣơng mại: Đào tạo Cử nhân chuyên 
ngành Tiếng Nhật thương mại sử dụng thành thạo tiếng Nhật và có khả năng 
giải quyết tốt các công việc liên quan tới kinh doanh, thương mại Việt - Nhật; 



đạt trình độ nghiệp vụ vững vàng khi làm công tác biên - phiên dịch; có năng 
lực nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ tiếng Nhật. Sinh viên tốt nghiệp có thể 
làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu, văn phòng 
đại diện, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản… 

17. Chuyên ngành Tiếng Pháp thƣơng mại: Đào tạo Cử nhân Chuyên 
ngành Tiếng Pháp thương mại có thể giao tiếp, sử dụng thành thạo Tiếng 
Pháp chuyên ngành kinh tế, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh 
doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có rất nhiều cơ hội được tuyển dụng làm 
việc tại các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Việt Nam, các doanh 
nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam… 

 

 


