
Cơ hội du học tại Cao đẳng Manchester từ năm thứ 
2 và học liên thông chương trình đào tạo quốc tế 
trong và ngoài nước.
Opportunities to transfer to The Manchester College after Foundation 
year, and to study TOP-UP international programmes in Vietnam or 
overseas.

Môi trường học tập chuyên nghiệp, giảng dạy 100% 
bằng tiếng Anh
Professional learning environment, 100% in English

Du học Anh Quốc ngay tại Việt Nam
Achieving English education in Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG QUỐC TẾ

 http://tuyensinh.hoasen.edu.vn

Chuyên ngành:

International Diploma Programme

Marketing (Marketing)

Quản trị Kinh doanh (Business Management)

Kế toán - tài chính (Finance/Accounting)

Nhân sự (Human Resource)



Chương trình hợp tác đào tạo “Cao đẳng quốc tế” của trường Đại 
học Hoa Sen, trường CĐ Manchester và tổ chức Edexcel (Hội 
đồng khảo thí Anh quốc, tổ chức quản lý chương trình và văn 
bằng cho giáo dục hàn lâm và dạy nghề) với các chuyên ngành: 
Marketing, Tài chính - Kế toán, Nhân sự, Quản trị kinh doanh. Sinh 
viên được trải nghiệm trong môi trường học tập theo tiêu chuẩn 
Anh quốc và có nhiều cơ hội du học tại Vương quốc Anh cũng 
như các nước: Mỹ, Canada, Úc, Singapore,...
Đây là chương trình chọn lọc, đang được giảng dạy tại trường 
Cao đẳng Manchester – Vương quốc Anh và nhiều nước trên thế 
giới. Tại trường Đại học Hoa Sen chương trình được giảng dạy 
hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo công nghệ đào tạo của trường 
Cao đẳng Manchester và kiểm định chất lượng theo chuẩn của tổ 
chức Edexcel. Các giảng viên của trường Cao đẳng Manchester sẽ 
đến Việt Nam định kỳ để tham gia giảng dạy và huấn luyện.

Programme Introduction
This is an educational cooperation between Hoa Sen University and 
The Manchester College (Manchester City, UK) and Edexcel, 
programmed to equip the learners with specialized understanding of 
Marketing, Human Resource Management, Finance and Account-
ing, and Business Administration in a global business environment. 
Students will be exposed to an International quality British education 
and a wide variety of opportunities to study abroad, amongst United 
Kingdom and other developed countries.

This specialty programme has been delivered successfully at The 
Manchester College (TMC) and various countries all over the world. 
At Hoa Sen University (HSU), it is taught fully in English language, not 
only with the education standards of The Manchester College (TMC) 
but also under the quality standardization of Edexcel (UK’s largest 
awarding organisation, o�ering academic and vocational quali�ca-
tions in the UK). TMC will regularly assign its teachers to visit HSU and 
provide training for this programme.
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iới thiệu chương trình

iểm mạnh của chương trình
Định hướng nghề nghiệp cụ thể, nội dung đào tạo được cập 
nhật phù hợp với nhu cầu của xã hội và được nhiều Hội đồng, 
Hiệp hội nghề nghiệp tại Anh công nhận.
Chương trình đào tạo được cập nhật và ứng dụng những tình 
huống kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
Ứng dụng công nghệ và thành tựu khoa học vào giảng dạy để 
tối đa hóa khả năng tiếp thu kiến thức của người học.
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.
Nhiều cơ hội du học tại trường CĐ Manchester từ năm học thứ 2.
Hệ thống đánh giá sinh viên đạt tiêu chuẩn của Hội đồng khảo 
thí Anh quốc Edexcel, với sự tư vấn về chất lượng của trường CĐ 
Manchester.
Văn bằng có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh , 
marketing, tài chính, kế toán, nhân sự…, một trong những 
nghề nghiệp có thu nhập cao, nhiều cơ hội thăng tiến với nhiều 
vị trí quan trọng trong xã hội. Sinh viên tốt nghiệp chương trình 
đủ kiến thức và tự tin làm việc trong các doanh nghiệp và tổ 
chức quốc tế.
Sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ tiếng Anh tương đương 
IELTS 6.5.

Programme Advantages
• English proficiency is a must / basic requirement
• With a specifically vocational orientation, the curriculum is built to 
satisfy the needs in labor market, and is accredited by various U.K 
Professional Associations and Councils. 
• Programme curriculum is updated continuously with case study from 
business practice.
• Students’ study skills are optimized by incorporating cutting-
edge scienti�c achievements and technologies into the learning 
environment. 
• Teaching staff is of strong qualifications and international experience, 
supported by high commitment from TMC’s teaching sta�.
• There are opportunities to transfer to TMC after the Foundation year.
• With TMC’s consultancy, the programme meets Edexcel’s standards of 
assessment quality.
• The qualification of BTEC HND realizes various competitive advantages 
in Business management, Marketing, Finance, Accounting, Human 
Resources, etc... The graduates will be prepared in competence and 
self-con�dence to succeed in many organizations, with high salaries, 
promotion opportunities and highly-regarded roles in the society.
•  After graduation, students achieve IELTS 6.5 equivalent

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị doanh 
nghiệp, Marketing, nhân sự, tài chính - kế toán...
Giúp sinh viên áp dụng lý thuyết chuyên ngành vào thực tiễn, 
phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị 
trường và phục vụ nghiệp vụ quản lý.
Giúp sinh viên giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong công việc, 
học tập và nghiên cứu.

Programme Objectives
• Providing the most updated knowledge of Business Management, 
Marketing, Human Resources Management, Finance and Accounting…
• Enabling students to apply specialized theories into practice, to 
analyze and process data for market trend forecasting, as well as for 
management practices.
• Ensuring a strong command in English communication for students 
in the workplace, researches and studies.

ục tiêu đào tạoM
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Được công nhận là sinh viên quốc tế của trường Đại học 
Hoa Sen, trường Cao đẳng Manchester. 
Sinh viên được hưởng mọi quyền lợi của sinh viên trường 
Đại học Hoa Sen và trường Cao đẳng Manchester: tham 
khảo và sử dụng miễn phí thư viện Hoa Sen, Manchester, 
công cụ E-learning; có cơ hội học tập tại CĐ Manchester 
(Anh), được giảng viên của cả hai trường hướng dẫn, cố 
vấn và hỗ trợ phương pháp học tập…
Được hỗ trợ tìm chỗ thực tập và làm việc.

Students’ benets:
Students are considered international students in both HSU 
and TMC. 
Students can access all facilities in both HSU and TMC: e-learning 
resources, libraries, teaching support etc.
Students will receive supports on internship and employment

uyền lợi của sinh viên theo học chương trình:

Chương trình được chia thành hai giai đoạn chính (không bao 
gồm thời gian học dự bị Anh văn). Ở giai đoạn đầu, sinh viên 
được trang bị những kiến thức tiếng Anh và kinh doanh nền 
tảng để chuẩn bị cho giai đoạn chuyên ngành. Đồng thời sinh 
viên được đào tạo về những kỹ năng và phương pháp học đại 
học như: thuyết trình, làm việc nhóm, tự học, tư duy phản biện…
Bước vào giai đoạn 2, sinh viên sẽ học theo chương trình và đề 
cương chuẩn của tổ chức Edexcel đã được triển khai trên toàn 
thế giới. Trong giai đoạn này, những sinh viên có điều kiện tài 
chính có thể chuyển tiếp du học tại trường Cao đẳng Manches-
ter (Vương Quốc Anh).

    iai đoạn 1: Đại Cương
1. Anh văn Giao tiếp quốc tế (*);
2. Anh văn học thuật IELTS (*);
3. Môi trường doanh nghiệp;
4. Truyền đạt thông tin;
5. Nhập môn Kế toán; 
6. Nhập môn Marketing;
7. Quản trị nhân sự.
(*) Sinh viên có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên, có thể được xem xét miễn học

    iai đoạn 2: Chuyên ngành
08 môn chuyên ngành bắt buộc
1. Môi trường kinh doanh;
2. Tổ chức và hành vi;    
3. Quản lí các quyết định tài chính;
4. Nguyên lý Marketing;
5. Hợp đồng kinh doanh;
6. Đưa ra quyết định kinh doanh;
7. Chiến lược kinh doanh;
8. Nghiên cứu dự án.

08 môn chuyên ngành & tự chọn
1.  Các môn chuyên ngành
a. Chuyên ngành Marketing;
b. Chuyên ngành Quản trị;
c. Chuyên ngành Nhân sự;
d. Chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
2.  Các môn tự chọn (04 môn)

   hời gian học:
Giai đoạn 1: học 1 năm 
Giai đoạn 2: học 2 năm

    ọc phí
Công bố vào đầu mỗi khóa học, và được thiết kế theo lộ trình 
của chương trình đào tạo.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Tư vấn Tuyển sinh.
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Phase 02: Higher National Diploma
Mandatory units 
1. Business Environment;
2. Organizations and Behaviour;
3. Managing Financial Resources and Decisions;
4. Marketing Principles;
5. Aspects of Contract and Negligence in Business;
6. Business Decision Making; 
7. Business Strategy;
8. Research Project;

Specialist and selective units
1. Specialist units
a. Marketing Pathway
b. Management Pathway
c. Human Resource Pathway
d. Finance and Accounting Pathway 
2. Selective units (04)

Programme duration:
Phase 01: One year
Phase 02: Two years

Programme Tuition
The tuition for the whole programme will be announced at the 
beginning of each intake, according to the programme glide path. 
For speci�c information, please feel free to contact Consultant O�ce

ội dung chương trình

Phase 01: Foundation year
1. English for International Communication (*);
2. IELTS Academic English (*);
3. The Business Environment;
4. Business Communication;
5. Introduction to Accounting;
6. Introduction to Marketing;
7. HR Management in Business.
Students with IELTS 5.5 can request to skip EIC and IELTS.

Programme curriculum
There are two phases in the programme (excluding the English 
preparatory phase). In the �rst one, students are facilitated with 
foundation understanding of Business and English communication. 
This preparation phase also allows students to practice higher 
education study skills such as: presentation, teamwork, self-study, 
critical reasoning, etc.
In the second phase, the programme o�ers the standardized curricu-
lum which Edexcel applies worldwide. Accordingly, students with 
�nancial quali�cation are entitled to pursue the degree abroad in 
The Manchester College. 
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Lớp dự bị tiếng Anh
Học viên sẽ theo học các lớp dự bị với các cấp độ như sau:

Programme Requirements
English Preparatory classes
There are 3 levels of Pre - class

Phase 1
Requirements for enrollment are:

High school graduation
IELTS 4.5 equivalent
Pre Classes will be opened regularly for students to achieve 
IELTS 4.5

Phase 2
Completion of Phase 01
IELTS 5.5 equivalent

High school Graduates from international institutions are 
welcome to BTEC Higher National Diploma programme. With 
strong English and experience, you are highly advantageous in 
this programme.

Đ ối tượng tuyển sinh

Courses

  PRE 1

  PRE 2

  PRE 3

Course Books
Elementary 
(Units: 1 - 12)

Pre Inter 
(Units: 1 - 12)

Intermediate 
(Units: 1 - 12)

Time allotted

176 hours

176 hours

176 hours

Sections/week

3 or 6

3 or 6 

3 or 6 

Cấp độ

PRE 1

PRE 2

PRE 3

Giáo trình
Elementary 
(Units: 1 - 12)

Pre Inter 
(Units: 1 - 12)

Intermediate 
(Units: 1 - 12)

Thời lượng

176 giờ

176 giờ

176 giờ

Lịch học
6 buổi/tuần
hoặc 3 buổi/tuần

6 buổi/tuần
hoặc 3 buổi/tuần

6 buổi/tuần
hoặc 3 buổi/tuần

    iai đoạn 1:
Xét tuyển

Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5
Thường xuyên mở các lớp dự bị tiếng Anh để giúp 
sinh viên đạt đủ trình độ theo học.

    iai đoạn 2:
Hoàn tất học trình giai đoạn 1
Trình độ tiếng Anh: tương đương IELTS 5.5.

Điều kiện tuyển sinh của chương trình không phân 
biệt học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hay quốc tế 
(tất cả học sinh đã tốt nghiệp THPT đều được đăng ký 
xét tuyển vào chương trình này). 
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Career Prospective

The graduates will be prepared in competence and self-con�dence to 
work in many kind of organizations. Graduates can work in:
1. Marketing;
2. Planning – Project management;
3. Finance - Accounting;
4. Human Resources – Administration;
5. Consultancy – Customer service;
6. Sales – business development.

ơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp đủ kiến thức và tự tin làm việc cho 
những doanh nghiệp và các tổ chức trong nước & quốc tế. 
Sinh viên có thể làm việc trong các phòng ban:
1. Marketing;
2. Hoạch định quản lý dự án;
3. Tài chính – Kế toán;
4. Hành chính - Nhân sự;
5. Tư vấn – Chăm sóc khách hàng;
6. Phát triển kinh doanh. 

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng “Higher National 
Diploma” - văn bằng được cấp bởi tổ chức Edexcel, có giá trị 
toàn cầu và được Bộ Giáo dục Vương quốc Anh công nhận. 

ằng cấp B

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học liên thông Đại học để 
lấy bằng Cử nhân tại Việt Nam hoặc đi du học tại Anh, Úc, 
Singapore, Mỹ & nhiều nước khác.
Để biết thêm thông tin về các chương trình liên thông quốc 
tế tại Đại học Hoa Sen, cũng như các quốc gia công nhận 
bằng Higher National Diploma, vui lòng liên hệ văn phòng Tư 
vấn tuyển sinh.

ơ hội liên thôngC

Quali�cations 
Upon graduation, students will be granted an Edexcel BTEC Higher 
National Diploma. The degree is awarded by Edexcel and recognized 
by U.K Department of Education. 

Top-up Opportunities
After graduation, students may opt to take a Top-up programme to 
earn Bachelor degree domestically or internationally (U.K, U.S.A, 
Australia, Canada, Singapore, etc.).
Please feel free to contact the Admission O�ce for further informa-
tion about international Top-up programme at Hoa Sen University, 
and about developed countries recognizing Higher National 
Diploma. 
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“Phương pháp giảng dạy hiện đại và môi trường học tập năng động 
đã giúp tôi phát huy được tính chủ động, nâng cao các kỹ năng mềm 
khi theo học chương trình Cao đẳng kinh doanh hợp tác giữa ĐH 
Hoa Sen và trường Cao đẳng Manchester. Sau 1 năm học, tôi đã tích 
lũy rất nhiều kiến thức về xã hội, tự tin về khả năng Anh ngữ và đây 
sẽ là lợi thế cho nghề nghiệp trong tương lai của tôi. Nếu có cơ hội 
được chọn lựa một lần nữa thì tôi vẫn sẽ theo học chương trình hợp 
tác quốc tế hấp dẫn này đồng thời tiếp tục học lên bậc Đại học của 
trường Manchester tại Anh quốc sau khi hoàn tất khóa học.”

“In this programme, I have improved my soft skills and pro-activeness due to the advanced teaching 
methodology and active learning environment. After the �rst year, I have learned a wide range of social 
knowledge, felt more con�dent in English communication and I believe this will be the advantages for my 
future career. If I had one more choice, I would still go for this attractive cooperation programme. Afterward, 
I would continue to complete my Bachelor degree in The Manchester College, U.K.

Ôn Bảo Dinh - Intake 01
Sinh viên chương trình 
Cao đẳng kinh doanh 
hợp tác giữa ĐH Hoa Sen 
và Cao đẳng Manchester 

Vui lòng liên hệ
Tư vấn tuyển sinh - Đại học Hoa Sen
93 Cao Thắng, Q.3, TP. HCM , P. C003, 
Điện thoại: (08) 38.301.877 
(số nội bộ 131,154, 156, 174)
Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

For further information,
 please feel free to contact
Admission Department - Hoa Sen University
93 Cao Thang St., Distric 3, HCM City, Room C003, 
Phone: (08) 38.301.877 (ext 131,154,156, 174)
Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

 http://tuyensinh.hoasen.edu.vn


