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VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ISFM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ISFM là một phần của Trường ĐH 
Tài chính - Marketing (UFM). Chúng tôi là một đơn vị trực 
thuộc Bộ Tài chính, do đó học viên hoàn toàn có thể yên 
tâm khi theo học các chương trình của Trường. Các văn 
bằng vừa có giá trị quốc tế vừa được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Việt Nam công nhận. 
Ngoài ra, sinh viên còn có nhiều lựa chọn khác như 
chuyển tiếp sang trường đối tác nước ngoài để hoàn 
thành các học kỳ cuối hoặc tiếp tục theo đuổi trình độ 
cao hơn ở bất kỳ quốc gia nào.

“Thành công của sinh viên, cũng 
chính là thành công của chúng tôi.”

VÌ SAO BẠN CHỌN CHÚNG TÔI 
1. Quy trình nhập học nhanh gọn, thuận tiện:

Có thể đăng ký bằng nhiều hình thức, thủ tục đơn giản.

2. Dịch vụ chu đáo, tận tình:

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ trong suốt quá trình học từ khâu đăng ký.

3. Chế độ, chính sách nhiều ưu đãi:

Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho 

SV, trợ cấp, học bổng đa dạng.

4. Chất lượng đào tạo vượt trội:

Chương trình học theo chuẩn quốc tế, cập nhật kiến thức mới, 

vận dụng vào thực tế.

5. Cơ hội rộng mở đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp được làm đúng với chuyên ngành và học lực, 

hội đủ tố chất đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nhiều nhà 

tuyển dụng. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING 
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ( ISFM )
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Chuyên ngành:

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Là các trường Đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, 
như: ĐH UCSI (Malaysia), HELP (Malaysia), St.Francis (Mỹ), 
Newcastle (Anh), Rennes1 (Pháp), Thompson Rivers (Canada) ....

Website:      https://isfm.ufm.edu.vn

Facebook:  www.facebook.com/isfm.ufm

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ISFM



1. Điều kiện xét tuyển: 
- Tốt nghiệp THPT và điểm Trung bình lớp 11 & 12 đạt từ 6.5. 
- Riêng điểm Toán + Tiếng Anh lớp 12 phải đạt từ 6.7 trở lên.
2. Mô hình học tập và chuyển tiếp (bắt buộc):
2.1.Mô hình 2+2: Dành cho sinh viên có điểm GPA lớp 12 từ 7.0 trở lên và 
IELTS đầu vào 5.5 trở lên: học 02 năm học tại Việt Nam, 02 năm sau 
chuyển tiếp sang Canada. 
2.2. Mô hình 3+2: Nếu sinh viên chưa có bằng IELTS: học 03 năm học tại 
Việt Nam, 2 năm chuyển tiếp sang Canada. 
3. Điều kiện chuyển tiếp CANADA:
Hoàn tất các môn học tại ĐH Tài chính - Marketing trong 2 năm đầu tại 
Việt Nam, có GPA tối thiểu 2.8 và có điểm IELTS đạt từ 6.0 trở lên. 
4. Học phí chương trình liên kết CANADA
4.1. Chi phí tại Việt Nam: học phí khoảng 57.000.000 VNĐ/năm/2 học kỳ. 
4.2. Chi phí học tại Canada: 
- Học phí: khoảng 18.000 CAD/năm/2 học kỳ.
- Sinh hoạt phí: khoảng 12.000 CAD/năm/2 học kỳ. 
Đặc biệt:
- Đây là hình thức du học không yêu cầu người học chứng minh tài 
chính; 
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội được chính phủ Canada cho 
phép ở lại 02 năm để làm việc, cơ hội lớn được định cư tại Canada.  
 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP  DU HỌC CANADA

ĐẠI HỌC THOMPSON RIVERS
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CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

ĐH Thompson Rivers 
(TRU) tọa lạc tại thành 
phố Kamloops, British 
Columbia, Canada. 

Các chương trình đào 
tạo tại trường luôn 
hướng đến thực tiễn, 
đáp ứng nguồn nhân lực 
Việt Nam và quốc tế 
trong cuộc Cách mạng 
công nghệ 4.0

Trường được thành 
lập năm 1970 tại 
thành phố Kamloops, 
Canada. Trường là 
một trong những 
trường công lập lớn 
nhất tại Canada.

Trường Đại học Tài chính Marketing tuyển sinh chương trình cử nhân kinh 
doanh liên kết với 2 trường Đại học uy tín hàng đầu tại Malaysia: 
       Đại học HELP: là một trong những trường Đại học hàng đầu khu vực 
và là đối tác chiến lược của nhiều trường Đại học uy tín tại Anh, Mỹ. 
Chương trình đã tuyển sinh thành công được 7 khóa tại Việt Nam (xem 
thêm thông tin về trường Đại học HELP: http://www.help.edu.my). 
      Đại học UCSI: là một trong những trường hàng đầu khu vực Châu Á 
với ngành học, chương trình học đa dạng và được thế giới công nhận 
đang là điểm đến lý tưởng của sinh viên hơn 80 quốc gia trên thế giới 
khi lựa chọn du học Malaysia (xem thêm thông tin về Trường Đại học 
UCSI: https://www.ucsiuniversity.edu.my)

Với chương trình học được thiết kế đạt chuẩn quốc tế, theo hệ thống 
giáo dục của Anh, Úc hoặc Mỹ, nhưng chi phí học tập và sinh hoạt vô 
cùng hợp lý, Đại học HELP, UCSI đã trở thành một địa chỉ uy tín và là sự 
lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên, học viên Việt Nam theo học. 
      Ngoài cơ hội được lấy bằng đại học chính quy từ các trường đại 
học TOP đầu của Malaysia, với khung chương trình đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế, sinh viên Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc 
chuyển tiếp học tập và lấy bằng đại học chính quy từ các trường đại 
học hàng đầu tại các quốc gia khác như: Anh, Mỹ, Úc, Canada, 
Newzealand....
      Trong năm 2020, Trường ĐH Tài chính - Marketing tiếp tục tuyển sinh 
chương trình CỬ NHÂN KINH DOANH liên kết ở các chuyên ngành 
đang được thị trường tuyển dụng săn đón nhất, bao gồm: TÀI CHÍNH,  
KẾ TOÁN,  MARKETING, KINH DOANH QUỐC TẾ,  QUẢN TRỊ KINH 
DOANH và QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, LOGISTICS. 
    Chương trình được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, với nội dung 
giảng dạy, quy trình đánh giá, tài liệu học tập … được lấy nguyên 
mẫu từ chương trình đào tạo của Trường đối tác đưa vào Việt Nam 
giảng dạy. 
   

CƠ HỘI VIỆC LÀM

02 1. HỌC PHÍ : 57 triệu/năm (cam kết không đổi).
Với ngành quản trị khách sạn học phí là 65 triệu/năm.
2. BẰNG CẤP : 
Bằng do trường đại học đối tác cấp, có giá trị QUỐC 
TẾ, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận 

01 1.  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 
2.  Điểm Trung bình lớp 12 ĐẠT từ  6.0 trở lên.
Đặc biệt: NẾU điểm trung bình lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên 
& Tiếng Anh đạt trình độ IELTs từ 5.5 trở lên sẽ miễn 
học năm nhất, học thẳng vào năm 2 chuyên ngành.ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 

HỌC PHÍ & BẰNG CẤP

04

03

Chương trình HELP: Giảng viên HELP đảm nhiệm 20 giờ 
giảng và  giảng viên UFM đảm nhiệm 42 giờ giảng.
Chương trình UCSI: Giảng viên UCSI sẽ phụ trách 12 - 
13 môn và giảng viên cao cấp của UFM phụ trách 
giảng dạy số môn học còn lại.ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội được làm việc 
tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty nước 
ngoài.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

06

05 - Chương trình học 100% Tiếng Anh; 
Năm 1: Đào tạo lại Tiếng Anh, các môn kỹ năng; 
Năm 2,3,4: Đào tạo các môn chuyên ngành: 
- Cử nhân HELP, gồm 31 modules, 120 tín chỉ.
- Cử nhân UCSI, gồm 40 học phần, 120 -122 tín chỉ. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Với chương trình học hoàn toàn bằng Tiếng Anh, 
cộng với kiến thức chuyên môn chuẩn mực Quốc tế sẽ 
đáp ứng được hầu hết yêu cầu khắt khe của Nhà 
tuyển dụng trong và ngoài nước. Sinh viên sau khi tốt 
nghiệp có cơ hội được làm việc tại các tập đoàn đa 
quốc gia, các công ty nước ngoài.

1.Mô hình 4+0:  Học toàn phần tại UFM, Việt Nam
2.Mô hình 3+1: 03 năm học tại Việt Nam + 01 năm học 
tại trường đại học đối tác ở Malaysia.
3.Mô hình 2+2: 02 năm học tại Việt Nam + 02 năm học 
tại trường đối tác ở Malaysia, hoặc sang nước thứ 3MÔ HÌNH HỌC TẬP

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ 
Chuyên ngành:  Tài chính | Kế Toán | Marketing | Kinh Doanh Quốc Tế 
  Quản trị Kinh doanh | Quản trị Khách sạn 

Malaysia, tại sao không ?


