
Liên hệ: TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Đường -

Website : http:// .vnu.edu.vn      |

Phạm Văn Đồng - Quận Cầu Giấy Hà NộiP. 106, nhà A4,Trường Ngoại ngữ
Tel: 04.85871831/ 37549556   |    Fax   : 04.37549556

Email: @vnu.edu.vn

ĐH ,
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Sinh vieân coù cô hoäi hoïc taäp taïi moät tröôøng ñaïi hoïc daân laäp ñöùng ñaàu cuûa Ñaøi Loan vôùi chöông trình hoïc thöïc teá,

cô sôû vaät chaát vaø heä thoáng caùc trung taâm hoã trôï hoïc taäp hieän ñaïi vaø tieân tieán vaøo baäc nhaát taïi Ñaøi Loan.

Vôùi ngaønh hoïc môû, sinh vieân coù theå löïa choïn ngaønh hoïc mình yeâu thích trong soá 5 vieän ñaøo taïo vôùi 22 chuyeân ngaønh.

Sinh vieân cuõng coù cô hoäi thöïc taäp thöïc teá taïi caùc coâng ty vaø taäp ñoaøn kyù keát hôïp taùc vôùi Ñaïi hoïc Chaoyang.

CÔ HOÄI HOÏC TAÄP VAØ LAØM VIEÄC

Tài chính   -
Quản trị kinh doanh   -

Bảo hiểm và Ngân hàng   -
Kế toán   -

Quản trị du lịch và Ngành dịch vụ -
Marketing và Dịch vụ hậu cần   -

-   Kỹ thuật Xây dựng
-   Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
-   Hóa học ứng dụng
-   Kỹ thuật và Quản lý Môi trường

-   Kiến trúc
-   Thiết kế
-   Thiết kế công nghiệp
-   Thiết kế cảnh quan và

đồ họa

đô thị

Truyền thông   -
Ngôn ngữ n -
Giáo dục và ch -

xã hội học   -

ước ngoài ứng dụng
ăm sóc mầm non

Viện Công nghệ

-   Quản lý Công nghệ thông tin
-   Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin
-   Kỹ thuật thông tin và truyền thông

CAÙC NGAØNH HOÏC TAÏI ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ CHAOYANG

Viện Khoa học và Kỹ thuật

Viện Thiết kế

Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

Viện Quản Lý


