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GIỚI THIỆU VỀ 

NTU
Nằm ở phía Tây của đảo quốc Singapore xinh đẹp và trù phú, Trường 
Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University – NTU) 
tự hào là một trong những trường đại học chuyên sâu về lĩnh vực khoa 
học kĩ thuật hàng đầu châu Á và thế giới với số lượng sinh viên quốc tế 
theo học đang tăng lên từng ngày. Với lịch sử chỉ hơn 30 năm, từ một 
ngôi trường hẻo lánh với chưa đầy 600 sinh viên, hiện nay, trường đã 
trở thành một trung tâm giáo dục và nghiên cứu tầm cỡ quốc tế với 
hơn 23,500 sinh viên cấp đại học, gần 9,000 sinh viên bậc sau đại học từ 
hơn 70 quốc gia cùng đội ngũ hơn 4,000 giảng viên và cán bộ nghiên 
cứu chuyên nghiệp. Trong những năm trở lại đây, NTU ngày càng khẳng 
định vị thế của mình trên bản đồ tri thức thế giới.

Tính đến cuối năm 2015, NTU đã đạt đến hạng thứ 13 toàn cầu, hạng 2 
châu Á trên bảng xếp hạng QS World University Ranking (tăng 61 bậc 
so với năm 2010); đứng ở vị trí số 1 trong số các đại học dưới 50 năm 
tuổi trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50. Ngoài 
ra, trường cũng đứng ở vị trí 55 trên Times Higher World University, 
vượt 6 bậc so với năm trước. Riêng nhóm ngành Engineering được xếp 
hạng 6 thế giới (hạng 2 châu Á), nhóm ngành Khoa học tự nhiên xếp 
hạng 11 thế  giới  (hạng  3 châu  Á)  theo  bảng  xếp  hạng  QS  World  
University Ranking; trường Nanyang Business School được xếp hạng 66 
thế giới, số 1 tại Singapore theo trang The Economist.

NTU cũng thiết lập quan hệ hợp tác liên kết nghiên cứu và giáo dục 
với hơn 400 học viện và trường đại học nổi tiếng từ 45 nước như 
MIT, Stanford University, Cornell University, Caltech, University of 
Washington, ….
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GIỚI THIỆU VỀ

Thành lập từ niên khóa 1999–2000 với khoảng 50 thành viên,  
Cộng đồng Việt Nam tại NTU (gọi tắt là VNNTU) sau 15 năm đã trở 
thành mái nhà chung của gần 500 sinh viên VN đang học tập và nghiên 
cứu tại NTU. Hiện nay, VNNTU là một tổ chức biệt lập với Hiệp hội sinh 
viên NTU, là đại diện duy nhất của cộng đồng Việt Nam tại NTU, gắn kết 
sinh viên Việt Nam với các cộng đồng sinh viên quốc tế khác tại NTU, 
đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh con người 
Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Với phương châm “Together we make the difference,” VNNTU đã 
thực sự trở thành một phần quan trọng trong đời sống học tập, giải trí 
và sinh hoạt của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại NTU.

Cuốn guidebook mà các bạn đang đọc chính là một trong những nỗ 
lực của VNNTU nhằm mang NTU đến với các bạn, cũng như giúp các 
bạn mở cánh cửa du học vào NTU.

Liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: vnntu.com/contact

http://vnntu.com/contact


CÁC VẤN ĐỀ

TÀI CHÍNH
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HỌC PHÍ
Học phí của trường đã có nhiều thay đổi trong các năm gần đây. Dưới đây là thông tin 
học phí được cập nhật theo số liệu năm học 2015/16. Dự tính học phí của năm học 
2016/17 sẽ tăng thêm S$200 đến S$300. Thông tin chính thức sẽ được cập nhật trong 
Handbook for Freshmen.

NGÀNH HỌC HỌC PHÍ
(Sau Tuition Grant)

HỌC PHÍ
(Toàn phần)

Tất cả ngành học
(Trừ các ngành bên dưới)

S$15,900 S$29,110

• Accountancy
• Business
• Accountancy & Business 

(Double Degree)

• Business & Computing 
(Double Degree)

• Business & Computer Engineering 
(Double Degree)

S$18,300 S$33,570

• Medicine S$65,400 Không áp dụng

• Renaissance Engineering S$34,800 Không áp dụng

Lưu ý rằng học phí hằng năm sẽ được cố định tại mức học phí của năm nhập học kéo dài 
đến hết khóa học, trừ khi có thông báo khác.
Khi theo học tại NTU, sinh viên sẽ nhận được nhiều khoản trợ cấp và các khoản vay, cùng 
cơ hội giành được các loại học bổng. Những vấn đề này sẽ được đề cập ngay ở các trang 
sau.
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TỔNG QUAN VỀ  
CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
Để tiện cho các bạn theo dõi và nắm bắt về các khoản hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ chia 
sinh viên trúng tuyển vào trường thành hai nhóm: không có học bổng và có học bổng, 
cùng với các vấn đề tương ứng.

KHÔNG CÓ HỌC BỔNG

Hỗ trợ tài chính không hoàn lại Các khoản vay

• MOE Tuition Grant
• Bursary
• Emergency Grant

• Tuition Fee Loan*
• Study Loan*
• PC Loan
• Student Loan

* Chỉ có thể vay nếu đã có đăng kí nhận  
MOE Tuition Grant

CÓ HỌC BỔNG

Học bổng từ NTU Các học bổng khác

• Nanyang Scholarship*
• CN Yang Scholars Programme*
• College Scholarship*
• ASEAN Undergraduate Scholarship*
• NTU Science and Engineering 

Undergraduate Scholarship*

* Yêu cầu đăng kí nhận MOE Tuition Grant

• Dr. Goh Keng Swee Scholarship
• OCBC Scholarship*

 

* Yêu cầu đăng kí nhận MOE Tuition Grant
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CÁC KHOẢN 
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

MOE TUITION GRANT

Bộ Giáo dục Singapore sẽ hỗ trợ một phần học phí cho bạn. Nếu bạn đăng kí Tuition Grant, bạn chỉ 
phải đóng phần học phí sau hỗ trợ Tuition Grant. 

Một số học bổng chỉ hỗ trợ học phí sau Tuition Grant cũng yêu cầu bạn  
đăng kí nhận khoản hỗ trợ này.

NGHĨA VỤ
• Làm việc cho các công ty có đăng ký tại Singapore hoặc các công ty Singapore ở nước khác trong 

vòng 3 năm (hay còn được gọi là bond).
• Trong quá trình làm việc, bạn vẫn được hưởng lương bình thường, không bị khấu trừ hay bị yêu 

cầu phải trả bất kì khoản tiền nào liên quan đến Tuition Grant.
• Nếu bạn có khả năng tài chính, bạn có thể hoàn trả đầy đủ học phí trong cả khóa học và không bị 

ràng buộc làm việc 3 năm này.

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/TuitionGrant.aspx

BURSARY

• Trợ cấp hàng năm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính.
• Khoản trợ cấp không cố định, từ S$800 tới S$3,000.
• Không yêu cầu hoàn trả.
• Khoản hỗ trợ này không phải tất cả sinh viên đều nhận được.

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/FinancialAssistance/Pages/Bursaries.aspx 

EMERGENCY GRANT

• Là khoản hỗ trợ tài chính một lần duy nhất cho những sinh viên gặp khó khăn về tài chính không 
lường trước.

• Hỗ trợ không cần hoàn trả.

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/FinancialAssistance/Pages/EmergencyGrant.
aspx  

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
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CÁC KHOẢN 
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
CÁC KHOẢN VAY HỌC PHÍ

TUITION FEE LOAN

Là khoản vay có trị giá tối đa 90% học phí sau Tuition Grant của sinh viên Singapore đối với nhóm 
ngành tương ứng (S$8,235/năm đối với nhóm ngành Business–Accountancy  

và S$7,155/năm đối với các ngành còn lại)

NGHĨA VỤ
• Đây là khoản vay có lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất của 3 ngân hàng lớn ở Singapore là 

OCBC, DBS và UOB (khoảng 5.00%/năm). Lãi suất sẽ bắt đầu tính từ tháng thứ 2 sau khi tốt nghiệp.
• Sinh viên chỉ phải bắt đầu trả sau khi đã tốt nghiệp. Thời hạn trả là trong vòng 20 năm sau kể từ lúc 

tốt nghiệp.
• Kể từ lúc bắt đầu hoàn trả, mỗi tháng phải trả tối thiểu S$100. Trong vòng 2 năm sau đó nếu vẫn 

chưa trả trên mức này sẽ phải chịu lãi suất phạt 1%/tháng.
• Nếu không hoàn thành chương trình học hoặc quyết định ngưng học, thời hạn trả nợ sẽ bắt đầu 

ngay lập tức trên số tiền đã vay

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/FinancialAssistance/Pages/TuitionFeeLoan.
aspx 

STUDY LOAN

Là khoản vay có trị giá tối đa 10% học phí sau Tuition Grant của sinh viên Singapore đối với nhóm 
ngành tương ứng (S$915/năm đối với nhóm ngành Business–Accountancy và S$795/năm đối với các 

ngành còn lại) cộng thêm tối đa S$3,600/năm sinh hoạt phí  
(sẽ tự động được ưu tiên trừ vào tiền học còn thừa)

NGHĨA VỤ
Tương tự Tuition Fee Loan

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/FinancialAssistance/Pages/NTUStudyLoan.
aspx  
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CÁC KHOẢN 
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

PC LOAN

Là khoản vay để sinh viên mua máy tính, trị giá tối đa giá trị máy tính hoặc S$1,500  
(tùy bên nào thấp hơn). Số tiền sẽ được chuyển thẳng vào cửa hiệu máy tính EightFlags,  

không thể quy đổi thành tiền mặt.
Số lượng khoản vay này có hạn, và chỉ dành cho sinh viên trong gia đình có thu nhập  

bình quân đầu người thấp hơn S$1,700/tháng

NGHĨA VỤ
• Cần người bảo lãnh là công dân, thường trú dân Singapore hoặc sinh viên NTU không đứng vay 

bất cứ khoản nợ nào và không bảo lãnh quá 2 khoản vay.
• Là khoản vay không tính lãi suất. 
• Bắt đầu trả từ tháng thứ 3 sau khi tốt nghiệp, trả trong vòng 3 năm.

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/FinancialAssistance/Pages/ 
PCLoan.aspx

STUDENT LOAN

Là khoản vay cho các sinh viên gặp khó khăn về tài chính, trị giá tối đa S$2,000 cho cả khóa học.

NGHĨA VỤ
• Cần người bảo lãnh là công dân, thường trú dân Singapore hoặc sinh viên NTU không đứng vay 

bất cứ khoản nợ nào và không bảo lãnh quá 2 khoản vay.
• Khoản vay không tính lãi suất. 
• Bắt đầu trả từ tháng thứ 3 sau khi tốt nghiệp, trả trong vòng 3 năm.
• Sinh viên có học bổng KHÔNG được vay khoản này.

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/FinancialAssistance/Pages/StudentLoan.aspx 

CÁC KHOẢN VAY KHÁC
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Sau đây là bảng tóm tắt toàn bộ học phí còn lại của sinh viên sau các khoản hỗ trợ và các 
khoản vay mà tất cả sinh viên đều có thể nhận được.*

HỌC PHÍ BUSINESS 
ACCOUNTANCY

CÁC 
NGÀNH KHÁC

Tổng học phí  
(Sau Tuition Grant) S$18,300 S$15,900

Tuition Fee Loan S$8,235 S$7,155

Study Loan S$4,515 S$4,395

Học phí còn lại S$5,550 S$4,350

* Số liệu năm học 2015/16
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CÁC HỌC BỔNG TỪ NTU
NANYANG SCHOLARSHIP

Đối tượng Tất cả sinh viên

Quyền lợi • Học phí sau Tuition Grant
• Sinh hoạt phí S$6,000/năm
• Chi phí nhà ở tối đa S$2,000/năm 

(Chỉ dành cho sinh viên ở trong kí túc xá trường)
• Tiền mua sách S$500/năm
• Tiền mua máy tính S$1,500
• Chi phí ổn định ban đầu S$250
• Chi phí cho chương trình trao đổi sinh viên S$5,000
• Được ưu tiên cho các chương trình trao đổi sinh viên
• Được tham gia các hội trại, lễ trao giải cùng các chương trình đào tạo 

khả năng lãnh đạo khác, ….

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/NanyangScholarship.aspx

CN YANG SCHOLARS PROGRAMME

Đối tượng Thông tin chi tiết vui lòng truy cập 
http://www.ntu.edu.sg/cnyang-scholars/Pages/Eligibility.aspx

Quyền lợi • Được nhận học bổng ASEAN Undergraduate Scholarship hoặc NTU 
Science and Engineering Undergraduate Scholarship

• Được bảo đảm quyền tham gia chương trình trao đổi sinh viên cùng 
trợ cấp cho chương trình là S$5,000

• Được bảo đảm chỗ ở trong kí túc xá trường
• Cơ hội tham gia các chương trình nghiên cứu có lợi nhuận, đào tạo 

sau đại học, được đài thọ tham gia các hội thảo quốc tế, tiếp cận các 
nhà khoa học đầu ngành, ….

http://www.ntu.edu.sg/cnyang-scholars/Pages/default.aspx
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CÁC HỌC BỔNG TỪ NTU
ASEAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP

Đối tượng Tất cả sinh viên là công dân các nước ASEAN (trừ Singapore)

Quyền lợi • Học phí sau Tuition Grant
• Sinh hoạt phí S$5,800/năm

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/ASEANUndergraduateScholarship.aspx

COLLEGE SCHOLARSHIP

Đối tượng Tất cả sinh viên

Quyền lợi • Học phí sau Tuition Grant
• Sinh hoạt phí S$3,600/năm

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/CollegeScholarship.aspx

NTU SCIENCE AND ENGINEERING UNDERGRADUATE  
SCHOLARSHIP

Đối tượng Tất cả sinh viên là công dân các nước châu Á theo học các ngành 
thuộc nhóm Engineering hoặc Science

Quyền lợi • Học phí sau Tuition Grant 
• Sinh hoạt phí S$6,000/năm
• Chi phí nhà ở căn cứ theo phí thấp nhất của phòng đôi 

(Chỉ dành cho sinh viên ở trong kí túc xá trường)
• Chi phí ổn định ban đầu S$200
• Chi phí cho chương trình trao đổi sinh viên S$5,000
• Được ưu tiên cho các chương trình trao đổi sinh viên
• Vé máy bay chiều đi và chiều về giữa Singapore và nước quốc tịch 

vào đầu và cuối khóa học

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/ScholarshipUndergraduate.aspx
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Đối với các loại học bổng từ NTU, đơn đăng kí học bổng sẽ nằm trong đơn đăng kí dự 
tuyển trực tuyến của trường. Các bạn muốn ứng tuyển học bổng bắt buộc phải đăng kí 
ngay khi đăng kí dự thi vào trường, trừ những bạn có thành tích dự thi đặc biệt xuất sắc sẽ 
được trường chủ động mời đăng kí học bổng sau khi thi.

NGHĨA VỤ
• Sinh viên nhận học bổng không được nhận bất cứ một học bổng, trợ cấp, khoản tiền 

thưởng nào khác mà chưa được sự chấp thuận của NTU.
• Sinh viên phải giữ được điểm trung bình tích lũy ít nhất 3.5 trên 5 mỗi học kì.
• NTU có quyền cắt học bổng nếu nhận thấy tình hình học tập của người nhận học bổng 

không thỏa mãn.
• Nếu sinh viên nhận học bổng quyết định ngừng chương trình học, NTU có quyền yêu 

cầu sinh viên đó trả lại số tiền học bổng đã nhận.
• NTU Science and Engineering Undergraduate Scholarship yêu cầu sinh viên sau khi 

tốt nghiệp phải công tác trong sáu năm cho tổ chức cấp học bổng, hoặc một công ty 
có trụ sở tại Singapore nếu tổ chức cấp học bổng không yêu cầu.

• Các học bổng khác trừ NTU Science and Engineering Undergraduate Scholarship 
yêu cầu sinh viên sau khi tốt nghiệp phải công tác trong ba năm cho một công ty có trụ 
sở tại Singapore (theo yêu cầu của MOE Tuition Grant).
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CÁC LOẠI HỌC BỔNG KHÁC
Theo thông báo từ Bộ ngoại giao Singapore, Học bổng Chính phủ Singapore vốn được trao 
hằng năm cho sinh viên các nước ASEAN sẽ tạm ngừng bắt đầu từ năm 2016. Các bạn có 
thể tìm hiểu thêm thông báo này tại
http://www.scp.gov.sg/content/scp/scholarships/singapore_scholarship.html

DR. GOH KENG SWEE SCHOLARSHIP

Đối tượng Sinh viên từ các nước châu Á dự thi vào NTU, NUS, SMU và SUTD

Quyền lợi • Học phí toàn phần
• Sinh hoạt phí S$6,500/năm
• Vé máy bay chiều đi và chiều về giữa Singapore và  

nước quốc tịch vào đầu và cuối khóa học
• Chi phí nhà ở 

(Chỉ dành cho sinh viên ở trong kí túc xá trường)
•  Chi phí ổn định ban đầu S$200

Để biết thêm về trình tự nộp đơn và điều kiện ứng tuyển, mời các bạn truy cập
http://www.abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship.php

OCBC SCHOLARSHIP

Đối tượng Sinh viên từ Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc

Giá trị học bổng • Học phí sau Tuition Grant
• Sinh hoạt phí S$7,000/năm
• Vé máy bay chiều đi và chiều về giữa Singapore và  

nước quốc tịch vào đầu và cuối khóa học
• Cơ hội thực tập và làm việc tại OCBC

http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/
OCBCInternationalUndergraduateScholarship.aspx

Ngoài ra còn nhiều loại học bổng khác. Để biết thêm chi tiết, mời bạn truy cập
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/FreshmenNonSingapore.aspx
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ƯỚC TÍNH CHI TIÊU
SINH HOẠT PHÍ HÀNG THÁNG

Tiền phòng • Phòng đôi : S$235–S$300 
• Phòng đơn: S$305–S$375

Ăn uống S$280–S$400

Các khoản sinh hoạt khác
(đi lại, mua sắm, dụng cụ học tập,  

đồ dùng cá nhân, …)

S$0–S$150
(Tùy nhu cầu của mỗi bạn)

Để tính toán chi tiết hơn, mời các bạn truy cập
https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/vical.showvical



THÔNG TIN

CÁC NGÀNH HỌC

The Hive
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COLLEGE OF ENGINEERING
SCHOOL OF COMPUTER ENGINEERING
http://www.sce.ntu.edu.sg

Thành lập năm 1988, SCE đã đào tạo được nhiều lớp sinh viên tài năng. Với cơ sở vật chất hiện đại phục vụ 
cho việc giảng dạy và nghiên cứu, SCE sẽ cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc cả về lí thuyết, thực 
hành cũng như các kiến thức chuyên sâu. 
Ra trường, sinh viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong các lĩnh vực IT, viễn thông, thiết kế phần mềm, 
tài chính, lập trình, games, ….
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các công ty lớn như IBM, Oracle, Hewlett-Packard, Koei 
Entertainment Singapore, Government Investment Corporation, Barclays, … hoặc học lên cao học và làm 
nghiên cứu.

Trường gồm hai ngành đào tạo

COMPUTER SCIENCE
Ngành này đào tạo sinh viên về việc ứng dụng các công nghệ 
máy tính thông qua thiết kế các thuật toán, cấu trúc dữ liệu, 
phương pháp và ngôn ngữ tin học. Bên cạnh đó ngành cũng 
chú trọng vào việc thiết kế những phần mềm mang tính thực tế 
cao đáp ứng được những nhu cầu đặc biệt.
Ngành liên quan:
• Computer Science with a 2nd major in Business

COMPUTER ENGINEERING
Chương trình ngành Computer Engineering tích hợp giữa 
chương trình hai phân ngành Khoa học Máy tính (Computer 
Science) và Kĩ thuật điện (Electrical Engineering) trang bị cho 
sinh viên kiến thức về lập trình và điện tử, bên cạnh những kĩ 
năng chuyên môn về phần mềm và phần cứng, thiết kế chip và 
hệ thống máy tính. Bằng Bachelor của Computer Engineering 
tại NTU được công nhận như bằng Master tại Anh.
Ngành liên quan:
• Computer Engineering with a 2nd major in Business

Cả 2 ngành đều chia sẻ những phần cơ bản bao gồm hệ thống máy tính, quản lí và lưu trữ thông tin. Về cơ 
bản, CS chủ yếu đi sâu vào thiết kế, xây dựng phần mềm hơn so với CE, vì thế ngành CS không có các môn 
học như mạch điện, điện tử cơ bản, liên lạc kĩ thuật số… CE chú trọng phát triển các thiết bị, công nghệ 
dựa trên nền tảng khoa học máy tính.
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COLLEGE OF ENGINEERING
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
http://www.eee.ntu.edu.sg

Thành lập năm 1981 ngay từ khi Nanyang Technological University mới ra đời, trường Electrical and 
Electronic Engineering là một trong những trường về điện và điện tử lớn nhất thế giới. Bên cạnh việc đào 
tạo, trường cũng chú trọng đến nghiên cứu và phát triển, hợp tác với nhiều trường đại học, học viện và 
công ty đa quốc gia nổi tiếng.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
EEE là một trong những ngành chủ chốt của NTU. Trong suốt 4 năm EEE, bạn được cung cấp những kiến 
thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu về điện, điện tử với sự liên kết chặt chẽ giữa lí thuyết và kĩ thuật. Ngoài 
ra, sinh viên của ngành EEE còn được xây dựng nền tảng kiến thức bao quát của các nền công nghiệp 
khác nhau như là radar–vệ tinh, công nghệ viễn thông không dây, điện tử tự động, công nghệ sinh học, 
….
Do đó, sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm kĩ sư trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản xuất, 
quản lí chất lượng, thương mại và hỗ trợ kĩ thuật hay như: bán dẫn, sản xuất và phân phối năng lượng, 
dịch vụ viễn thông internet, quản lí tự động, các cơ quan chính phủ, các cơ sở giáo dục, nghiên cứu… 
Ngoài ra, các chương trình đào tạo đa dạng của trường cũng cho phép bạn làm việc trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như: nghiên cứu và phát triển, tư vấn, thương mại, marketing, hỗ trợ kĩ thuật, tài chính, v.v…
Ngành liên quan:
• Double Degree in Electrical & Electronic Engineering and Economics
• Electrical & Electronic Engineering with a 2nd major in Business
• Electrical & Electronic Engineering with a minor in Business

INFORMATION ENGINEERING AND MEDIA
IEM là chương trình học của School of Electrical and Electronic Engineering kết hợp cùng 3 trường School 
of Art, Design and Media; School of Computer Engineering và Wee Kim Wee School of Communication 
and Information. Các môn học của IEM giúp sinh viên trau dồi kiến thức bao gồm 60% kĩ thuật (IT, máy 
tính và liên lạc), 20% nghệ thuật (vẽ, thiết kế, truyền thông) và 20% những môn học mở rộng. 
Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm cho các cơ quan thông tin liên lạc về thiết kế nội dung; sản xuất và 
phân phối trong các ngành công nghiệp gồm các dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông và các dịch vụ 
mạng; lập trình phần mềm, phân tích, kiến trúc và thiết kế; sản xuất phần cứng, hệ thống tích hợp phần 
cứng, phần mềm, thiết kế hệ thống nhúng; thiết kế và sản xuất phương tiện truyền thông kĩ thuật số, 
game, ảnh và giải trí tương tác; tư vấn và cung cấp giải pháp, R&D (Research and Development), bán hàng 
và marketing, các dịch vụ tài chính ngân hàng, nhiều lĩnh vực khác.
Ngành liên quan:
• Double Degree in Information Engineering & Media and Economics
• Information Engineering & Media with a 2nd major in Business
• Information Engineering & Media with a minor in Business
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COLLEGE OF ENGINEERING
SCHOOL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
http://www.cee.ntu.edu.sg

CIVIL ENGINEERING
Các khoá học trong CE cung cấp cho bạn những kiến thực trong phân 
tích và thiết kế kĩ thuật xây dựng, kĩ thuật tài nguyên nước cũng như 
một nền tảng vững chắc về các nguyên tắc kĩ thuật cơ bản. CE chú 
trọng việc chuẩn bị cho sinh viên kĩ năng giải quyết vấn đề và khả 
năng làm việc với những dự án đa dạng và thực tiễn. Phát triển và 
hoạch định cơ sở hạ tầng, kĩ thuật công trình, kĩ thuật địa chấn và bảo 
vệ, quản trị và cung ứng dự án kiến trúc, … là những triển vọng nghề 
nghiệp tương lai của ngành.
Ngành liên quan:
• Double Degree in Civil Engineering and Economics
• Civil Engineering with 2nd major in Business

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Chương trình đào tạo Kĩ thuật Môi trường được cấu trúc trên một hệ 
thống linh hoạt và đa dạng. Kĩ thuật môi trường là ngành học về ứng 
dụng khoa học và các nguyên lí kĩ thuật nhằm nâng cao quá trình quản 
lí và bảo vệ chất lượng môi trường. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể 
làm việc trong các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, công ty cung 
cấp dịch vụ và tư vấn môi trường, các tổ chức công nghiệp (hóa dầu, 
dược phẩm, điện tử), … về các lĩnh vực như tái sinh nước và chất thải, 
kĩ thuật màng, khử muối, năng lượng sạch, công nghệ sinh học môi 
trường, ….
Ngành liên quan:
• Double Degree in Environmental Engineering and Economics
• Environmental Engineering with a 2nd major in Business

MARITIME STUDIES
Đây là chương trình liên kết giữa NTU và trường quản lí Na Uy 
(Norwegian School of Management). Các chuyên ngành tập trung vào 
vận chuyển hàng hải, kinh doanh–quản lí, và khoa học–kĩ thuật hàng 
hải, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu hàng hải cùng với các ngành 
công nghiệp liên quan. Tuy nằm trong College of Engineering nhưng 
bạn sẽ tốt nghiệp với bằng Bachelor of Science.
Ngành liên quan:
• Maritime Studies with a 2nd major in Business
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COLLEGE OF ENGINEERING
SCHOOL OF CHEMICAL AND BIOMEDICAL ENGINEERING
http://www.scbe.ntu.edu.sg

Tọa lạc trong 2 tòa nhà với tổng diện tích 30,000 mét vuông, trường CBE có một hệ thống giảng dạy và cơ 
sở vật chất hiện đại, đào tạo một cách chuyên nghiệp về những nền tảng cơ bản của sự sống và khoa học 
hóa chất, sinh học.

Sinh viên tốt nghiệp của trường có thể học tiếp lên cao hoặc có cơ hội làm việc trong các viện nghiên 
cứu, bệnh viện và các cơ quan sử dụng các dụng cụ và thiết bị y sinh, vật liệu sinh học và bào chế 
thuốc. Đặc biệt các bạn cũng có thể làm việc tại các công ty như Agilent Technologies, Siemens Medical 
Instruments, Attogenix Biosystems, và WelchAllyn International, các cơ quan nghiên cứu như Institute of 
Bioengineering and Nanotechnology, Bioinformatics Institute.
Trường đào tạo hai ngành

CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING
Ngành học này kết hợp những nguyên lí cơ bản của kĩ thuật hoá học, sinh học phân tử, sinh hoá và gene 
để thúc đẩy quá trình sản xuất các sản phẩm hóa sinh như hóa chất, polymer, dược phẩm, các sản phẩm 
sinh học an toàn, mang tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó kĩ thuật hoá học 
hiện đại cũng nghiên cứu các vật liệu và công nghệ mới như công nghệ nano, tế bào nhiên liệu, kĩ thuật y 
sinh.
Ngành liên quan:
• Chemical and Biomolecular Engineering with a 2nd major in Business 
• Chemical and Biomolecular Engineering with a 2nd major in Food Science and Technology

BIOENGINEERING
Kĩ thuật sinh học là sự giao thoa của nhiều ngành, ứng dụng 
những nguyên lí kĩ thuật và những công nghệ tiên tiến một cách 
hệ thống, định lượng và hài hoà để giải quyết các vấn đề trong 
lĩnh vực y học, sinh học và chăm sóc sức khoẻ. Từ năm nhất, sinh 
viên đã được trải nghiệm về mặt thương mại của ngành y tế cũng 
như được sắp xếp làm việc với y bác sĩ trong bệnh viện để hiều 
thêm về dụng cụ y tế và dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân. Trong 
những năm sau, sinh viên sẽ được hiểu thêm về thiết kế các dụng 
cụ y tế và các cơ chế quản lí trong ngành. Sinh viên cũng có thể 
đi chuyên sâu vào các hệ như sau: 1) Dụng cụ Sinh học và Điện tử 
Sinh học (Bioinstrument and Bioelectronics) 2) Vật liệu Sinh học 
và Kĩ thuật Tế bào (Biomaterials and Tissue Engineering)
Ngành học liên quan:
• Bioengineering with a 2nd major in Business
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SCHOOL OF MECHANICAL AND AEROSPACE ENGINEERING
http://www.mae.ntu.edu.sg

Trường MAE đào tạo những ngành đang có nhu cầu rất lớn trên thế giới như hàng không vũ trụ, cơ điện 
tử, ứng dụng sinh học và thông tin, chế tạo, thiết kế đổi mới, công nghệ nano, …. Sinh viên tốt nghiệp có 
thể làm việc trên các lĩnh vực thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng máy bay, tư vấn về hàng không vũ 
trụ, khoa học quốc phòng, dược, kĩ thuật sinh học, thiết kế hàng hóa, quản lí dự án của nhiều công ty lớn 
như Rolls-Royce, Boeing, ExxonMobil Asia Pacific, GlaxoSmithKline,  
Hewlett-Packard, Bộ Quốc phòng Singapore, Singapore Airlines và Singtel…

Trường đào tạo hai ngành

MECHANICAL ENGINEERING
Đây là một trong những ngành lâu đời nhất của NTU, bằng cấp của trường này được công nhận bởi 
Institution of Mechanical Engineering ở Anh và Engineering Accreditation Board ở Singapore. Ngành học 
này cung cấp nền tảng cơ học vững chắc, kết hợp với các kĩ năng phân tích, thí nghiệm và giải quyết vấn 
đề thực tiễn để giúp sinh viên có được một nền giáo dục toàn diện. Từ năm học thứ 2, ngành Mechanical 
Engineering được chia thành 3 nhánh: Mainstream, Design Stream và Mechatronics Stream.
Sinh viên của nhánh Mainstream sẽ được học kiến thức tổng quát của ngành và đến năm cuối, họ có cơ 
hội để đi chuyên sâu vào lĩnh vực mà mình thích. Sinh viên theo nhánh Mechatronics sẽ đi chuyên sâu 
ngay từ năm 2 về hệ thống cơ khí và điện tử, máy tính và hệ điều hành để tạo ra những sản phẩm như là 
robot. Cuối cùng, nhánh Design là một sự kết hợp của sự sáng tạo, công nghệ và thiết kế để tạo ra những 
sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Ngành học liên quan: 
• Mechanical Engineering with a 2nd major in Business
• Mechanical Engineering with a 2nd major in Society & Urban System

AEROSPACE ENGINEERING
NTU là trường đại học duy nhất của Singapore đào tạo kĩ sư hàng không. Đây là ngành mới được thành 
lập nhằm cung cấp nguồn nhân lực và đáp ứng lại sự phát triển to lớn của ngành hàng không trong 
những năm qua. Chương trình học nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các công ty, hiệp hội hàng không lớn 
ở Singapore và Châu Á. Sinh viên ngành này sẽ được học về vật liệu và cấu trúc  hàng không, lực đẩy của 
máy bay, cơ học à kiểm soát hàng không và động lực học. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể vận dụng 
những lý thuyết và kỹ thuật hàng không tiên tiến vào việc thiết kế, nâng cấp và chế tạo những phương 
tiện hàng không, bao gồm hệ thống điều khiển và hệ thống phóng. 
Ngành học liên quan:
• Aerospace Engineering with a 2nd major in Business

COLLEGE OF ENGINEERING
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SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
http://www.mse.ntu.edu.sg

Là một viện nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu khu vực về lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu, trong 
đó đi đầu là vật liệu nano. Những năm gần đây trường đã thu hút rất nhiều những nhà khoa học trẻ từ các 
trường đại học khác trên thế giới. Trường được trang bị những máy móc thiết bị tiên tiến nhất trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học vật liệu. Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những sinh viên có năng lực 
và đam mê nghiên cứu khoa học. Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc ở các công ty hoặc các viện 
nghiên cứu trong các lĩnh vực bán dẫn, vi điện tử, năng lượng mặt trời, dầu khí, ….
Trong năm nhất, các sinh viên sẽ được học kiến thức chung, giống với các khoa Engineering khác. Những 

kiến thức cơ bản về khoa học vật liệu, cách xử lí, phân loại cũng như cách ứng dụng của các nguyên vật 
liệu sẽ được giới thiệu vào năm 2 và năm 3. Các sinh viên sẽ có cơ hội được trải nghiêm thực tiễn trong 
ngành công nghiệp qua trương trình Industrial Attachment vào năm 3. Đến năm 4, sinh viên sẽ được chọn 
cho mình một lĩnh vực của ngành công nghệ vật liệu để đi chuyên sâu.

COLLEGE OF ENGINEERING
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COMMON ENGINEERING
Các sinh viên vẫn chưa quyết định được một ngành kĩ 
thuật nhất định mà mình muốn theo học có thể đăng 
kí học ngành Common Engineering. Vào kì 1 năm 
nhất, tất cả các sinh viên đều sẽ học chung những 
môn giống nhau. Sau kì học này, bạn có thể chọn cho 
mình ngành kĩ thuật mà mình muốn theo đuổi trong 
năm ngành: 
• CIVIL ENGINEERING
• ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING
• ENVIRONMENTAL ENGINEERING
• MATERIALS ENGINEERING
• MECHANICAL ENGINEERING

Trường sẽ dựa trên lựa chọn, điểm số của bạn cũng 
như vị trí còn trống để sắp xếp cho bạn.
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Khi tốt nghiệp, bạn có thể hướng đến những lĩnh vực nghề nghiệp phong phú và thú vị tại những công ty 
tư nhân và công tại Singapore cũng như quốc tế. Điển hình là công nghiệp công nghệ cao cấp như dược 
và hóa học, ngân hàng tài chính, công sự phòng ngự, công nghệ thông tin và kể cả y học cũng như di 
truyền học.

DIVISION OF CHEMISTRY AND BIOLOGICAL CHEMISTRY
Bạn sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và cách làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực hóa và sinh 
hóa. Sinh viên sẽ được thực hành rất nhiều ở các phòng thí nghiệm hiện đại với trang thiết bị tốt nhất và 
được cung cấp nguồn thư viện khổng lồ liên quan đến ngành hóa sinh.
Khoa Hoá và Hóa Sinh (CBC) ở NTU là chương trình Hóa học đầu tiên ở Singapore mà sinh viên có thể học 
về tất cả các lĩnh vực sau:  Life Sciences, Green Chemistry, Chemical Engineering Principles, Medicinal 
Chemistry và Drug Design. Đi sâu về Green Chemistry, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức một cách 
hệ thống về ngành công nghiệp hóa chất và những ảnh hưởng của nó đến môi trường. Chuyên ngành 
Medicinal Chemistry dành cho những sinh viên có mong muốn được làm việc trong ngành công nghiệp 
dược. Sinh viên sẽ được đào tạo bài bản về việc điều chế và phát hiện ra các loại dược phẩm mới. Sau khi 
ra trường sinh viên có thể làm việc tại các nước khác trên thế giới ở các lĩnh vực: công nghiệp dược, vật 
liệu polymer/bán dẫn, công nghiệp thực phẩm, các viện nghiên cứu.
Ngành học liên quan:

• Chemistry & Biological Chemistry with a 2nd major in Food Science & Technology
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DIVISION OF PHYSICS AND APPLIED PHYSICS
Physics
Ngành này được thiết kế để chuẩn bị bạn với những kĩ năng phân 
tích và ước tính căn bản qua những quá trình huấn luyện trải nghiệm 
vững chắc. Bạn cũng có thể chọn chuyên ngành về Công nghệ nano 
(Nanotechnology).
Applied Physics
Ngành này nhấn mạnh những căn bản Vật lí quan trọng trong những 
công nghệ hàng đầu và trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng. Bạn có 
thể chọn chuyên ngành về Công nghệ nano (Nanotechnology), Công 
nghệ Chất Bán dẫn (Semiconductor Technology), Công nghệ Quang 
học (Optical Technology) và Lí Sinh học (Biophysics), hoặc lấy bằng 
Vật lí Ứng dụng với Kinh doanh Công nghệ (Technopreneurship API 
Tech).
Second Major in Mathematical Sciences
Những học sinh xuất sắc đam mê về những khía cạnh về lí thuyết 
chuyên sâu về Vật lí có thể đăng ký học chương trình này. Bạn sẽ 
hoàn thành chuyên ngành thứ nhất về Vật lí và chuyên ngành thứ 
hai về Khoa học Toán học. Trong suốt chương trình, bạn sẽ học được 
những căn bản Toán học mà sẽ được sử dụng cho chương trình cao 
học về lí thuyết và ước tính trong Vật lí.
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DIVISION OF MATHEMATICAL SCIENCES
Mathematical Sciences
Sau 2 năm được cung cấp những nền tảng toán học vững chắc qua những môn học chính, bạn sẽ được 
chọn một trong ba lĩnh vực. Một là Toán thống kê (Statistics), lĩnh vực mà bạn sẽ học về những phương 
thức tính thống kê sẽ được sử dụng như những công cụ không thể thiếu của những nhà thống kê học. Hai 
là Toán ứng dụng (Applied Maths), bạn sẽ được huấn luyện để thành thạo trong lĩnh vực ước tính những 
ứng dụng phong phú trong cuộc sống thực tế. Ba là chuyên sâu về Toán (Pure Maths), bạn sẽ phát triển 
sự hiểu biết sâu sắc và rộng mở về những cấu trúc rất căn bản về Toán học. Bốn là Phân tích kinh doanh 
(Business Analytics), ngoài những kiến thức toán học, bạn sẽ còn được học thêm những khóa từ trường 
Nanyang Business School (NBS) và School of Computer Engineering (SCE) để chuẩn bị bạn cho một công 
việc trong lĩnh vực kinh doanh sau này. Sau khi chọn nhánh học, trường còn cho bạn lựa chọn một trong 
hai chuyên ngành về Toán học máy tính hoặc Toán học Thông tin và Truyền thông.
Ngành học liên quan:
• Mathematical Sciences with a minor in Finance (qua chọn lựa và phỏng vấn)
Mathematics and Economics
Bạn sẽ phát triển những kĩ năng cần thiết nhất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính khi học những 
môn học chính về cả Toán học và Kinh tế học. Nói một cách khác, sinh viên sẽ được học cách áp dụng 
những kiến thức toán học vào lĩnh vực kinh tế và tài chính. Về toán học, trong những năm sau, chương 
trình chú trọng vào phương thức trong số học, ước tính và thống kê. Về kinh tế học, bạn sẽ học căn bản 
về phương thức định lượng cũng như những môn học chuyên về kinh tế. Ngoài ra, trường cũng tạo cơ hội 
cho sinh viên để chuyên sâu vào những lĩnh vực khác nhau như là Kinh tế ứng dụng (applied economics), 
kinh tế lượng (Econometrics)  hay là khoa học tính toán bảo hiểm và tài chính (Actuarial Science and 
Finance).

DIVISION OF EARTH SCIENCES
Đây là một bộ môn mới được thành lập trực thuộc 
Earth Observatory of Singapore. Ngành học này 
giúp sinh viên có được kiến thức sâu rộng về lịch 
sử cũng như cấu trúc và các quá trình kiến tạo nên 
trái đất. Tại đây sinh viên cũng có cơ hội được đi 
thực tập và nghiên cứu tại các vùng địa chất hoạt 
động mạnh ở châu Á. Sau khi ra trường bạn có thể 
làm việc trong các lĩnh vực như nghiên cứu về các 
hoạt động địa chất, thời tiết, kiến tạo của trái đất, 
….

COLLEGE OF SCIENCE
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Ngành học này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về hóa học, phân tử học, tế bào học, cấu trúc 
của sinh học cũng như gene và di truyền học. Sau khi tốt nghiệp với một nền tảng khoa học sinh học 
vững chắc, những kiến thức về chuyên ngành mà các bạn yêu thích cùng với những kinh nghiệm trong 
việc thực hiện các dự án. Tại đây bạn có thể chọn theo học chuyên ngành Khoa học Sinh học hoặc Y Sinh.

Các bạn hoàn toàn có khả năng học lên cao hoặc làm việc trong các lĩnh vực sau: y sinh và chăm sóc sức 
khoẻ (nghiên cứu trong các bệnh viện, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, …), nghiên cứu và phát triển (các công 
ty dược phẩm đa quốc gia, các trường đại học và các viện nghiên cứu, …), quản lí (các cơ quan liên quan 
đến khoa học sinh học, các cơ quan tài chính, các công ty đầu tư, …), y học, giáo dục (giáo viên từ cấp 1 
đến cấp 3, giảng viên, …), truyền thông và xuất bản, quản lí an toàn và chất lượng.
 
Ngành học liên quan:
• Double Degree in Biomedical Sciences & Chinese Medicine
• Biological Sciences with a 2nd major in Psychology
• Biological Sciences with a 2nd major in Chemical Biology
• Biological Sciences with a 2nd major in Food Science and Technology
• Integrated Programme in Biological Sciences & Master of Science
• Biological Sciences with a minor in Business

COLLEGE OF SCIENCE
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Trường Wee Kim Wee được thành lập năm 1992 với 3 mục tiêu: đào tạo nhân viên làm việc trong các lĩnh 
vực thông tin truyền thông, thực hiện các dự án, nguyên cứu chuyên sâu về thông tin, chính sách của 
Singapore và khu vực đồng thời giữ mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khác.
Khi đăng ký thi tuyển vào trường, các bạn đăng ký với tên Communication Studies. Nếu trúng tuyển, các 

bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều chuyên ngành, hoặc không chọn chuyên ngành. WKWSCI có tổng cộng 6 
chuyên ngành sau: 

1. JOURNALISM
2. BROADCAST & CINEMA STUDIES
3. ADVERTISING 
4. PUBLIC RELATIONS 
5. COMMUNICATION POLICY & RESEARCH 
6. INTER-DISCIPLINARY 

Khác với những chuyên ngành khác, chuyên ngành này cho phép sinh viên tự chọn các môn học theo 
nhu cầu của bản thân để có được một nền tảng kiếm thức ở nhiều lĩnh vực.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực như sản xuất và phân tích báo chí, truyền 
thông, giao tiếp công cộng, quảng bá thương hiệu hay làm nghiên cứu chuyên sâu với nhiều cơ hội việc 
làm.
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Trường được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức về Khoa học 
xã hội và Nhân văn nhằm vượt qua những thử thách mới của thế kỉ 21. Chỉ sau 8 năm, trường đã nhanh 
chóng lớn mạnh với hơn 160 giảng viên và hơn gần 3000 sinh viên với 6 chuyên ngành đào tạo.

PSYCHOLOGY
Tâm lí học là ngành khoa học xã hội nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến cảm xúc, suy nghĩ và hành 
vi của con người, sự ảnh hưởng của môi trường cũng như di truyền đến những yếu tố trên. Sinh viên của 
khoa Tâm lí học sẽ được dạy những kiến thức về não bộ, sự phát triển và sự ảnh hưởng của môi trường 
đến con người, tính cách, suy nghĩ, trí nhớ, tâm lí học lâm sàng (clinical psychology) cũng như tâm lí học 
trong các ngành công nghiệp và các tổ chức. 
Cử nhân ngành tâm lí học có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới kinh doanh, sư phạm, phúc lợi xã 
hội, cố vấn chính phủ hoặc tiếp tục học cao lên để theo đuổi nghiên cứu sâu về tâm lí.
Ngành học liên quan:
• Psychology with a 2nd major in Biological Sciences

ECONOMICS 
Ngành Economics thành lập từ năm 1993 trực thuộc Nanyang Business School và sau đó được chuyển 
sang School of Humanities and Social Sciences. Ngành trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của kinh tế 
cũng như nghiên cứu về nền kinh tế trên thế giới và mỗi khu vực. 
Với tấm bằng danh dự cử nhân Kinh tế học, sinh viên ra trường có rất nhiều cơ hội việc làm trong nhiều 
ngành khác như Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Khách sạn v.v…
Ngành học liên quan:
• Economics with a 2nd major in Business

COLLEGE OF HUMANITIES, ARTS  
AND SOCIAL SCIENCES
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ENGLISH LITERATURE
Ngành cung cấp cho sinh viên những kiến thức đa dạng về văn học, văn hóa, và nghệ thuật từ truyền 
thống tới hiện đại, trọng tâm vào khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng;  mang đến cho sinh 
viên cái nhìn gợi mở, sáng tạo về văn học nghệ thuật, nâng cao khả năng diễn đạt, thảo luận, khơi nguồn 
cho những ý tưởng mới. Sau khi ra trường, sinh viên có thể tham gia vào việc nghiên cứu văn học, nghiên 
cứu ngôn ngữ, hoạt động văn hóa, viết sách, viết báo, giảng dạy cho các trường đại học. 

LINGUISTICS AND MULTILINGUAL STUDIES 
Sinh viên có cơ hội khám phá những khía cạnh thú vị của ngôn ngữ từ phát triển ngôn ngữ của trẻ em để 
giao tiếp trong xã hội song ngữ và đa ngôn ngữ. Chương trình này cũng tập trung vào việc nghiên cứu 
các vấn đề ngôn ngữ ở các nước có liên quan đặc biệt đến Singapore như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia 
và Việt Nam. Sinh viên sẽ tìm kiếm được công việc trong các lĩnh vực: nghiên cứu ngôn ngữ, hoạt động xã 
hội, văn hóa, nghệ thuật, giảng dạy,…

SOCIOLOGY
Ngành Sociology giảng dạy kiến thức về các mối quan hệ xã hội và các vấn đề có liên quan. Ngành trang 
bị cho sinh viên khả năng lập luận logic và những kĩ năng phân tích có tính ứng dụng cao. Với chương 
trình học được nhấn mạnh vào những nghiên cứu dựa trên lí thuyết mang định hướng thực tế, cử nhân 
xã hội học có cơ hội làm việc trong những tổ chức phi chính phủ hay Marketing, Bảo hiểm, An sinh Xã hội, 
Quan hệ Công chúng…

CHINESE
Cung cấp những kiến thức sâu sắc về ngôn ngữ tiếng Trung từ cổ diển tới hiện đại và những kiến thức học 
thuật khác như văn học, nghệ thuật, xã hội Trung Quốc, văn hóa và giao lưu văn hóa trong thời ký toàn 
cầu hóa bùng nổ. Sinh viên ra trường sẽ tìm được việc làm ở các lĩnh vực: nghiên cứu và dịch thuật tiếng 
Trung, làm phiên dịch viên Tiếng Trung, tham gia các dự đầu tư có các doanh nghiêp Trung Quốc, giảng 
dạy tiếng Trung…

HISTORY
Ngành lịch sử học không đơn thuần là ghi nhớ những sự kiện. Sinh viên của ngành được đào tạo để nhận 
ra những vấn đề trong lịch sử, xây dựng những nghiên cứu để tìm ra và xác thực các nguồn thông tin về 
lịch sử. Do đó, sau khi tốt nghiệp, sinh viên của ngành có kiến thức vững chắc về mặt nghiên cứu, có khả 
năng suy luận logic và giải quyết vấn đề gặp phải một cách hiệu quả.
Sinh viên của ngành có thể làm việc cho các tổ chức của chính phủ cũng như các công ty kinh doanh tư 
nhân. Họ cũng có thể tiếp túc tham gia nghiên cứu về lịch sử của nhân loại ở nhiều lĩnh vực khác nhau 
như môi trường, công nghiệp, giới tính, khoa học, ….
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School of Art, Design and Media (ADM) là trường đào tạo nghệ thuật chuyên sâu bậc Đại học  
đầu tiên tại Singapore. Trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức và công cụ hữu dụng nhằm phát 
triển tài năng cá nhân và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo với sự hỗ trợ của các trang thiết bị 
hiện đại cùng đội ngũ giảng viên bao gồm các nghệ sĩ, nhà thiết kế, đạo diễn nổi tiếng thế giới. Sinh viên 
trúng tuyển ngành Art, Design and Media sau khi học hết học kì I với các môn nền tảng, sinh viên sẽ được 
phân nhóm dựa theo năng lực vào 6 chuyên ngành sau

DIGITAL ANIMATION
Chương trình học tập trung vào làm phim hoạt hình kĩ thuật số cùng các ứng dụng trong các phương 
tiện hình ảnh khác, bao gồm thiết kế nhân vật, hiệu ứng, kĩ xảo điện ảnh, vẽ minh họa. Ngành đào tạo khả 
năng vẽ chuyên sâu và kĩ năng viết kịch bản, kể chuyện bằng hình ảnh. Cử nhân ngành Hoạt hình kĩ thuật 
số của ADM có cơ hội làm việc tại các vị trí thiết kế nhân vật hoạt hình, hiệu ứng phim hoạt hình, chỉ đạo kĩ 
thuật, tạo mẫu, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế hình ảnh động, ….

DIGITAL FILMMAKING
Ngành học cung cấp cho sinh viên các kĩ năng và kiến thức trong các lĩnh vực sản xuất phim từ đầu đến 
cuối, bao gồm viết cốt truyện, xây dựng kịch bản, quay phim cho đến xử lí hậu kì, cùng các lí thuyết về 
điện ảnh. Sinh viên của ngành sẽ có khả năng quay phim, biên tập, xử lí hiệu ứng nghệ thuật, đạo diễn, 
viết kịch bản cũng như trở thành nhà sản xuất phim, ….

PHOTOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING
Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên ngành về các kĩ thuật nhiếp ảnh từ truyền thống đến 
hiện đại, cũng như các đặc tính cơ bản của hình ảnh. Đồng thời, đây cũng là một môi trường học tập lí 
tưởng , giúp phát huy tối đa sự sáng tạo,kĩ thuật, và năng lực để làm chủ các phương tiện nhiếp ảnh của 
sinh viên. SInh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng sản xuất nhiếp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh 
thương mại, phóng viên ảnh hoặc chuyên gia xử lí và chỉnh sửa ảnh.

INTERACTIVE MEDIA
Chương trình Interactive Media giúp sinh viên khám phá các công nghệ tương tác truyền thông điện tử, 
công nghệ kĩ thuật số và máy tính để đạt được các giải pháp thiết kế tốt hơn cho tương lai. Trong chương 
trình sinh viên sẽ được trao dồi những kiến thức về thiết kế các sản phẩm tương tác, tiện ích, đa phương 
tiện, các hệ thống web, trò chơi. Ngành này có hai nhánh nhỏ là Art và Games. Sinh viên nhánh Games có 
triển vọng làm việc trong ngành thiết kế games, thiết kế nhân vật, sản xuất các phương tiện hình âm cho 
games, trong khi sinh viên nhánh Art có khả năng thiết kế nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật tương tác, thiết 
kế trải nghiệm, sự kiện, ….

COLLEGE OF HUMANITIES, ARTS  
AND SOCIAL SCIENCES
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PRODUCT DESIGN
Ngành đào tạo cho sinh viên tư duy thiết kế để có thể tạo ra kiểu dáng cho sản phẩm từ đồ dùng gia dụng 
cho đến các thiết bị điện tử hiện đại với sự hài hòa về ngoại hình và công năng. Bên cạnh đó sinh viên còn 
được trang bị các kiến thức lí thuyết về ảnh hưởng giữa môi trường và sản phẩm, cũng như nguyên tắc 
thiết kế bền vững. Triển vọng nghề nghiệp trong các ngành thiết kế công nghiệp, thiết kế nội thất, ….

VISUAL COMMUNICATION
Chương trình học của Visual Communication cung cấp kiến thức trải rộng để sinh viên có khả năng làm 
việc trong ngành công nghiệp năng động, từ thiết kế in ấn đến thiết kế động, truyền thông tương tác, 
web và đồ họa đa phương tiện cùng khả năng ứng dụng các công nghệ thiết kế truyền thống và hiện đại. 
Sinh viên ngành này có khả năng thiết kế đồ họa in ấn như các ấn phẩm, bao bì, đóng gói, vẽ minh họa 
hoặc chỉ đạo nghệ thuật cho các sản phẩm nói trên.

SCHOOL OF ART, DESIGN AND MEDIA
http://www.adm.ntu.edu.sg

COLLEGE OF HUMANITIES, ARTS  
AND SOCIAL SCIENCES
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NANYANG BUSINESS SCHOOL
http://www.nbs.ntu.edu.sg

Ngoài các môn học thuộc chuyên ngành mình, tại NBS bạn còn được học các môn học rất có ích cho công 
việc như giao tiếp, định hướng nghề nghiệp (học cách viết hồ sơ xin việc, phỏng vấn, ăn mặc…).
Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ có kĩ năng làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo, thích ứng cao, những 
kĩ năng rất cần thiết để làm việc ở những công ty tài chính hàng đầu thế giới, như Ernst & Young, KPMG, 
Citibank, Deutsche Bank…

ACCOUNTANCY
Với chương trình học 3 năm, bạn sẽ được cung 
cấp đầy đủ kiến thức cần thiết cho các công việc 
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bằng cử nhân kế 
toán của NTU được công nhận và đánh giá cao bởi 
các công ty kế toán quốc tế (Big Four) và có giá trị 
tương đương một số bằng kiểm toán quốc tế đang 
được khuyến khích tại Việt Nam như ACCA… 

Trong năm học thứ nhất, như tất cả các sinh viên 
NBS, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản 
nhất về kinh doanh trong nhiều lĩnh vực: marketing, 
luật kinh doanh Singapore, quản lí tài chính, công 
nghệ thông tin … 
Trong hai năm tiếp theo, các bạn có cơ hội đi sâu 
tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành quan trọng 
cho công việc kế toán, kiểm toán. Cụ thể hơn, các 
bạn được đi sâu chi tiết vào các chuẩn mực về báo 
cáo tài chính, phương thức kiểm toán, quản lí rủi ro 
cũng như các vấn đề luật pháp và thuế.

Ngành học liên quan:
• Double Degree in Accountancy &Business
• Double Degree in Business & Computing
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BUSINESS
Đây cũng là một chương trình học 3 năm, trong năm đầu tiên, bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức cơ 
bản nhất về kinh doanh cùng các bạn học Accountancy. Trong năm học thứ hai, bạn sẽ được chọn chuyên 
ngành phù hợp với bản thân trong số các chuyên ngành sau:
Actuarial Science 
Liên quan đến mô hình giá cho các loại hình bảo hiểm. Dành cho các bạn yêu thích về bảo hiểm, tài chính, 
quản lí rủi ro, và có khả năng phân tích tốt. Khóa học này được công nhận bởi Institue of Actuaries (UK)—
khóa học duy nhất ở Singapore được công nhận bởi tổ chức có uy tín nhất trong ngành bảo hiểm.
Banking and Finance 
Giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt cho chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst). Các bạn có thể chọn học 
theo 3 hướng:
• Corporate and Investment Banking
• Wealth Management
• Asset Management
Human Resource Consulting 
Liên quan đến vấn đề nhân lực trong doanh nghiệp như tiền lương, trợ cấp, phúc lợi, chọn và đánh giá 
nhân viên. Chuyên ngành về tư vấn nhân lực ở Châu Á – Thái Bình Dương cho các bạn kĩ năng phát triển 
nguồn nhân lực công ty. Chứng chỉ của HR ở NTU được công nhận toàn cầu.
Information Technology 
Như một cầu nối giữa công nghệ và quản trị kinh doanh, sinh viên của chuyên ngành IT đi sâu vào tư vấn 
về công nghệ thông tin và ứng dụng của công nghệ thông tin trong kinh doanh. Chuyên ngành IT ở NBS 
không những xây dựng cho sinh viên những kiến thức cần thiết về Business and IT, họ còn chú trọng vào 
tạo ra những trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.
Marketing 
Trang bị cho các kĩ năng cần thiết cho những nghề nghiệp thú vị trong lĩnh vực tiếp thị bao gồm quản 
lí thương hiệu và sản phẩm, quản lí tài khoản, tiếp thị thương mại, quảng cáo và nghiên cứu thị trường. 
Ngoài ra, chuyên ngành này còn tạo cho sinh viên một nền tảng vững chãi trong việc phân tích thị trường, 
cách lên kế hoạch và ra quyết định đứng đắn và cả  những kiến thức về hành vi người tiêu dùng. 
Tourism and Hospitality Management 
Liên kết với học viện Cornell-Nanyang, ngành học mới được ra đời trong năm 2006 nhằm đào tạo các 
kiến thức chuyên sâu về ngành du lịch, quản lí khách sạn. Kiến thức của ngành được mở rộng để sinh 
viên được trang bị một cách toàn diện nhất là khi  nền công nghiệp này đang phát triển một cách nhanh 
chóng.

NANYANG BUSINESS SCHOOL
http://www.nbs.ntu.edu.sg
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SPORT SCIENCE  
AND MANAGEMENT 
http://www.ssm.ntu.edu.sg

Ngành Khoa học và Quản lí thể thao là một ngành rất mới ở NTU, nhằm đáp ứng nhu cầu về
ngành nghề trong lĩnh vực thể thao ở Singapore. Trong 4 năm học, sinh viên sẽ được đào tạo 
chuyên sâu và đầy đủ về các kiến thức thể thao, các nghiên cứu liên quan đến ngành và sẽ có những trải 
nghiệm thực tiễn qua cácdự án và các cơ hội thực tập.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội được làm các ngành nghê trong ngành công nghiệp thể thao ở 
Singapore và trong khu vực như là nghề quản lí các sự kiện thể thao, nghiên cứu chuyên sâu về thể thao, 
huấn luyện viên hay chuyên về quảng bá và viết bài về các lĩnh vực thẻ dục thể thao.
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DOUBLE DEGREE  
PROGRAMMES
Các khóa học Double Degree trong năm học 2016/17:
 

1.  Biomedical Sciences + Chinese Medicine

2.  Business + Computing

3.  Businesss + Computer Engineering

4.  Accountancy + Business

5.  Aerospace Engineering + Economics

6.  Bioengineering + Economics

7.  Chemical and Biomolecular Engineering + Economics

8.  Civil Engineering + Economics

9.  Computer Engineering + Economics

10. Computer Science + Economics

11.  Electrical and Electronic Engineering + Economics

12. Environmental Engineering + Economics

13. Information Engineering and Media + Economics

14. Mechanical Engineering + Economics

Chi tiết có thể xem tại
http://www.ntu.edu.sg/academics/Pages/UndergraduateProgrammes.aspx#dbl



THÔNG TIN

TUYỂN SINH
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DÀNH CHO 
HỌC SINH ‘A’ LEVEL
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
Tính tới thời điểm bọn mình thực hiện cuốn Guidebook này, website của trường vẫn chưa update thông 
tin tuyển sinh cho năm học 2016/17. Dưới đây là những thông tin cần lưu ý cho kì tuyển sinh năm vừa rồi 
(AY 2015/16), các bạn có thể tham khảo để hiểu thêm về quá trình tuyển sinh của NTU. 
Thời gian nộp hồ sơ dự kiến cho học sinh ‘A’ Level sẽ là từ đầu tháng 3 tới tháng 4 năm 2016. Thông tin 
tuyển sinh cho năm học 2016/17 sẽ được NTU cập nhật tại: 
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/ALevel.aspx

• Ít nhất là 2 passes cho các môn H2 và đã thi môn General Paper (GP) hoặc Knowledge & Inquiry (KI) 
trong cùng 1 năm với những môn còn lại. 

• Hầu hết học sinh Việt Nam quyết định đăng kí miễn thi Mother Tongue Language (MTL) nhưng đối với 
những bạn có học MTL, yêu cầu là: 
 ◦  Thấp nhất là  điểm ‘S’ cho H1 MTL hoặc hoặc General Studies in Chinese hoặc là H2  

MTL & Literature (MTLL).
 ◦ Pass MTL ‘B’ syllabus ở ‘A’ Level.
 ◦ Thấp nhất là D7 cho higher MTL ở ‘O’ Level.

• Phải là học sinh của 1 trong các trường Junior College tại Singapore và phải có kết quả thi  
‘A’ Level.

• Để đăng kí cho từng ngành, bạn phải đạt điều kiện điểm sàn của ngành đó.   
Thông tin điểm sàn xem tại địa chỉ 
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/ALevel.aspx

Lưu ý
Các thí sinh trúng tuyển sẽ được thông báo qua email cũng như qua thư gửi về địa chỉ đã ghi sẵn trong hồ 
sơ đăng kí.  Thí sinh cần trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận trong khoảng thời gian cho phép, nếu 
quá hạn sẽ được tính là không chấp nhận.
Lệ phí dự tuyển: S$10.

Thông tin chi tiết xem tại
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/ALevel.aspx#importantdates

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với bọn mình (thông tin liên lạc ở cuối của cuốn 
guidebook này) để được giải đáp. 
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BƯỚC THỰC HIỆN THỜI GIAN

1. Đăng kí dự tuyển

Nộp đơn online Từ ngày có kết quả ‘A’ Level 
đến 01/04/2015

Thay đổi ngành đăng kí (nếu có) Hạn chót 01/04/2015

Trả lệ phí tuyển sinh Hạn chót 04/04/2015

Nộp bài thi cho School of Art, Design & Media  
(nếu có đăng kí dự tuyển ngành Art, Design and Media)

Hạn chót 01/04/2015

Nộp đơn đăng kí vào NIE đến MOE (nếu có đăng kí dự tuyển 
ngành Arts (Education) và/hoặc Science (Education))

Hạn chót 01/04/2015

Nộp chứng nhận cho thành tích trong hoạt động ngoại khóa Hạn chót 04/04/2015

Nộp giấy tờ chứng nhận cần thiết Hạn chót 04/04/2015

2. Đăng kí học bổng

Nộp đơn online Hạn chót 01/04/2015

Nộp hình ảnh và thư giới thiệu từ giáo viên, chỗ làm… Hạn chót 08/04/2015

3. Nhận kết quả tuyển sinh

Thông báo kết quả Từ đầu tháng 04/2015 trở đi

Chấp nhận offer (đợt 1) 02/01/2015–02/06/2015

Gửi đơn xin xét lại kết quả tuyển sinh (nếu cần thiết) 15/05/2015–01/06/2015

Chấp nhận offer (đợt 2) 07/06/2015–21/06/2015

4. Sau khi chấp nhận offer

Online Matriculation (chưa được cập nhật)

Freshmen Welcome Ceremony 03/08/2015–04/08/2015
(dự kiến)

Qualifying English Test (QET) 04/08/2015 (dự kiến)
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DÀNH CHO 
HỌC VIÊN POLYTECHNIC
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Tính tới thời điểm bọn mình thực hiện cuốn Guidebook này, website của trường vẫn chưa update thông 
tin tuyển sinh cho năm học 2016/17.  Dưới đây là những thông tin cần lưu ý cho kì tuyển sinh năm vừa rồi 
(AY 2015/16), các bạn có thể tham khảo để hiểu thêm về quá trình tuyển sinh của NTU. 
Thời gian nộp hồ sơ dự kiến cho học viên polytechnic sẽ là từ ngày 1 tới ngày 21 tháng 2 năm 2016. Thông 
tin tuyển sinh chi tiết sẽ được NTU cập nhật tại: 
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/PolyDiploma.aspx

• Có bằng Diploma từ năm trường Polytechnic: Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), cao đẳng nghệ 
thuật LASSELLE, Học viện Xây dựng (BCA), and Singpore Sport School.

• Nếu có bằng hạng ưu thì có thể thi vào bất cứ nghành nào tại NTU.
• Danh sách các bằng Diploma được chấp nhận xem tại địa chỉ 

https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/adm_appl.relevant_diploma?student_type=F
• Điểm xét tuyển được tính như sau:

 ◦ Điểm tại trường Polytechnic: 80%
 ◦ Điểm thi ‘O’ Level: 20%

• Nếu bạn có thành tích nổi bật ngoài việc học thì có thể apply theo NAA hoặc DC. Tham khảo tại http://
www.ntu.edu.sg/oad2/website_files/NAA.pdf

Lưu ý
Các thí sinh trúng tuyển sẽ được thông báo qua email cũng như qua thư gửi về địa chỉ đã ghi sẵn trong hồ 
sơ đăng kí.  Thí sinh cần trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận trong khoảng thời gian cho phép, nếu 
quá hạn sẽ được tính là không chấp nhận.
Lệ phí dự tuyển: S$10.

Thông tin chi tiết xem tại
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateAdmissions/Pages/PolyDiploma.aspx

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với bọn mình (thông tin liên lạc ở cuối của cuốn 
guidebook này) để được giải đáp.
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BƯỚC THỰC HIỆN THỜI GIAN

1. Đăng kí dự tuyển

Nộp đơn online 01/02/2015–22/02/2015

Thay đổi ngành đăng kí (nếu có) Hạn chót 22/02/2015

Trả lệ phí tuyển sinh Hạn chót 26/02/2015

Nộp bài thi cho School of Art, Design & Media  
(nếu có đăng kí dự tuyển ngành Art, Design and Media)

Hạn chót 23/02/2015

Nộp đơn đăng kí vào NIE đến MOE (nếu có đăng kí dự tuyển 
ngành Arts (Education) và/hoặc Science (Education))

Hạn chót 22/02/2015

Nộp chứng nhận cho thành tích trong hoạt động ngoại khóa Hạn chót 26/02/2015

Nộp giấy tờ chứng nhận cần thiết Hạn chót 26/02/2015

2. Đăng kí học bổng

Nộp đơn online Hạn chót 22/02/2015

Nộp hình ảnh và thư giới thiệu từ giáo viên, chỗ làm… Hạn chót 01/03/2015

3. Nhận kết quả tuyển sinh

Thông báo kết quả Từ đầu tháng 03/2015 trở đi

Chấp nhận offer (đợt 1) 02/01/2015–02/06/2015

Gửi đơn xin xét lại kết quả tuyển sinh (nếu cần thiết) 15/05/2015–01/06/2015

Chấp nhận offer (đợt 2) 07/06/2015–21/06/2015

4. Sau khi chấp nhận offer

Online Matriculation (chưa được cập nhật)

Freshmen Welcome Ceremony 03/08/2015–04/08/2015
(dự kiến)

Qualifying English Test (QET) 04/08/2015 (dự kiến)



44Brought to you by 

DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
Học sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt. Học sinh hiện đang học lớp 12 có thành tích học tập tốt cũng 
có thể đăng kí từ bây giờ. 

Lưu ý
Các thí sinh trúng tuyển sẽ được thông báo qua email về địa chỉ đã ghi sẵn trong hồ sơ đăng kí.  Thí sinh 
cần trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận trong khoảng thời gian cho phép, nếu quá hạn sẽ được tính 
là không chấp nhận.
Lệ phí dự tuyển: S$20 nếu trả bằng thẻ thanh toán, S$30 nếu trả bằng các hình thức khác.

Thông tin chi tiết xem tại
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateIntnlAdmissions/Pages/InternationalOthers.aspx
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1. Đăng kí dự tuyển

Nộp đơn online 15/10/2015–15/12/2015

Trả lệ phí tuyển sinh Hạn chót 15/12/2015

Nộp hồ sơ bổ sung Hạn chót 20/12/2015

Nộp bài thi cho School of Art, Design & Media  
(nếu có đăng kí dự tuyển ngành Art, Design and Media)

Hạn chót 22/12/2015

2. Đăng kí học bổng

Nộp đơn online Hạn chót 15/12/2015

3. Nhận kết quả sơ loại và thi UEE

Thông báo kết quả sơ loại Giữa tháng 01/2016

Thi UEE tại Hà Nội hoặc Singapore 
(bạn được lựa chọn 1 trong 2 địa điểm thi này)

30/01/2016–31/01/2016 
(dự kiến)

4. Nhận kết quả tuyển sinh

Thông báo kết quả Từ đầu tháng 03/2016 đến cuối 
tháng 06/2016

Gửi đơn xin xét lại kết quả tuyển sinh (nếu cần thiết) (chưa được cập nhật)

Chấp nhận offer đợt 2 (chưa được cập nhật)

5. Sau khi chấp nhận offer

Online Matriculation (chưa được cập nhật)

Freshmen Welcome Ceremony (chưa được cập nhật)

Qualifying English Test (QET) (chưa được cập nhật)
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DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

BƯỚC THỰC HIỆN THỜI GIAN

1. Đăng kí dự tuyển

Nộp đơn online 15/10/2015–15/12/2015

• Điền đơn trực tuyến tại địa chỉ  
https://venus.wis.ntu.edu.sg/adm_af/webpages/vietnam.aspx 
Hướng dẫn điền đơn chi tiết ở trang 50

• Sau khi điền đơn, ghi nhớ Application Number và mật khẩu
• In Application Form (sẽ có lựa chọn in sau khi điền xong)
• Theo dõi tình hình đăng kí và những bước cần làm tại trang Check Status 

https://wis.ntu.edu.sg/pls/webexe/adm_fore_appl.login 
(Yêu cầu đăng nhập bằng Application Number và mật khẩu)

Trả lệ phí tuyển sinh Hạn chót 15/12/2015

Có ba hình thức trả lệ phí tuyển sinh
• Thẻ tín dụng (khuyên dùng) 

Thanh toán bắng VISA hoặc MasterCard, debit hay credit card đều được

• Hối phiếu ngân hàng (bankdraft) 
Mang bản in đơn online đến ngân hàng và làm bankdraft gửi về “Nanyang Technological University”. Trên mặt sau 
bankdraft, ghi tên và Application Number (bằng bút chì). Bankdraft cần được gửi qua bưu điện đến địa chỉ sau

Office of Admissions and Financial Aid
Nanyang Technological University

Student Services Centre, Level 3
42 Nanyang Avenue

Singapore 639815

• Trả trực tiếp 
Trả bằng thẻ tín dụng, NETS hoặc Ez-Link tại OneStop@SAC ở NTU
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Nộp hồ sơ bổ sung Hạn chót 20/12/2015

Có ba hình thức nộp hồ sơ bổ sung
• Scan và gửi online (khuyên dùng) 

Tùy chọn này nằm trong Check Status. 
Lưu ý
 ◦ Mỗi phần chỉ cho phép bạn upload 1 file, nên các đơn từ có nhiều trang bạn phải scan vào chỉ 1 file Word hoặc 

PDF.
 ◦ Mỗi file không quá 5MB.
 ◦ Sau khi kiểm tra cẩn thận click Confirm. Chỉ sau khi bạn click Confirm thì các đơn từ của bạn mới được chính 

thức gửi tới cho NTU.
 ◦ Không click Confirm khi chưa hoàn tất việc upload tất cả các file bạn cần vì sẽ không thể quay lại.

• Gửi bưu điện 
Gửi theo địa chỉ sau

Office of Admissions and Financial Aid
Nanyang Technological University

Student Services Centre, Level 3
42 Nanyang Avenue

Singapore 639815
• Các bạn nhớ ghi Application Number bằng bút chì vào góc phải trên của mọi hồ sơ tuyển sinh, và vào góc 

trái trên của bìa đựng hồ sơ. 
• Hồ sơ gửi đi gồm có
 ◦ Checklist
 ◦ Các hồ sơ cần thiết được liệt kê trong checklist
 ◦ Bankdraft (nếu lựa chọn trả lệ phí tuyển sinh bằng hình thức này)
 ◦ Bài thi cho School of Art, Design & Media  

(nếu có đăng kí dự tuyển Art, Design and Media)
Các loại giấy tờ là bản photo được công chứng và không cần bản dịch Tiếng Anh. 
Không gửi bản gốc vì các giấy tờ này sẽ không được hoàn lại.
Trong quá trình đăng ký, thường xuyên kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình qua email và Check Status

• Nộp trực tiếp cho NTU 
Địa chỉ như trên

DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
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Nộp bài thi cho School of Art, Design & Media  
(nếu có đăng kí dự tuyển ngành Art, Design and Media)

Hạn chót 22/12/2015

Bộ hồ sơ này bắt buộc phải gửi qua đường bưu điện. Trong trường hợp chọn gửi hồ sơ bổ sung trực 
tuyến, các bạn vẫn gửi hồ sơ này qua đường bưu điện bên cạnh việc upload tất cả các giấy tờ còn lại. 
Bưu kiện gửi về địa chỉ sau

Office of Admissions and Financial Aid
Nanyang Technological University

Student Services Centre, Level 3
42 Nanyang Avenue

Singapore 639815

Đề bài được dịch ở trang 70
Lưu ý: các bạn tự có biện pháp đóng gói bảo vệ cho bộ hồ sơ này. Nhà trường không chịu trách nhiệm 
cho các trường hợp bị hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển.

2. Đăng kí học bổng

Nộp đơn online Hạn chót 15/12/2015

Hướng dẫn đăng kí các loại học bổng từ NTU được trình bày ở trang 15. 

3. Nhận kết quả sơ loại và thi UEE

Thông báo kết quả sơ loại Giữa tháng 01/2016

DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
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• Nếu được chọn, trường sẽ thông báo môn thi, ngày giờ, địa điểm thi và vị trí ngồi trong kì thi tại 
Hà Nội hoặc Singapore

• Nếu không được chọn, có thể gửi email xin xét lại hồ sơ (appeal) về địa chỉ  
adm_intnl@ntu.edu.sg 

Thi UEE tại Hà Nội hoặc Singapore 30/01/2016–31/01/2016

Các bạn đi thi cần mang Passport hoặc Chứng minh nhân dân

4. Nhận kết quả tuyển sinh

Thông báo kết quả Từ đầu tháng 03/2015 đến cuối 
tháng 06/2016

Nếu không vượt qua kì thi UEE, có thể gửi email đến adm_intnl@ntu.edu.sg xin phúc khảo. 
Đối với các bạn đăng kí vào các ngành thuộc Nanyang Business School hoặc ngành Communication 
Studies, nếu đậu UEE sẽ phải tham dự một kì phỏng vấn của trường.
Các bạn làm bài thi tốt sẽ được mời phỏng vấn học bổng vào cuối tháng 4.

Gửi đơn xin xét lại kết quả tuyển sinh 
(nếu cần thiết)

(chưa được cập nhật)

Chấp nhận offer đợt 2 (chưa được cập nhật)

Các mục còn lại sẽ được cập nhật trong Handbook for Freshmen.

DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
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• Cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cá nhân và gia đình, những người có liên quan trước khi 
bắt đầu soạn đơn, nếu điền đơn quá lâu có thể vượt thời gian qui định, đơn sẽ lỗi, phải 
điền từ đầu.

• Địa chỉ bưu chính (postal address) nên dùng tiếng Việt không dấu (ví dụ: DUONG CACH 
MANG THANG TAM thay vì CACH MANG THANG TAM STREET), sẽ tạo thuận lợi cho nhân 
viên bưu điện tại Việt Nam trong quá trình chuyển phát.

• Email là kênh thông tin chính của NTU với bạn. Do vậy, nên sử dụng email có giá trị và 
không sử dụng email chung hay đã bị spam quá nhiều.

• Sau khi điền xong, không nên submit ngay, hãy sử dụng chức năng preview và print 
của chính application form để đưa toàn bộ thông tin ra trước khi submit. Nhờ đó có 
thể kiểm tra lại thông tin nhiều lần, nếu có sai thì sửa được. Nên xuất ra file Application 
Form ra file PDF để tiện lưu trữ.

• Ghi lại APPLICATION NUMBER và PASSWORD, cất giữ cẩn thận, bảo mật.
• Thông tin trên form này đặc biệt quan trọng và cần chính xác, cá nhân chịu hoàn toàn 

trách nhiệm và mọi hình thức kỉ luật nếu có sai sót xảy ra. Sau khi đỗ, tân sinh viên sẽ 
được kiểm tra hồ sơ gốc tại trường. Nếu có sai lệch sẽ bị thu hồi quyền được theo 
học tại NTU.

• Đơn điền 1 lần duy nhất, không thể quay lại xem hoặc điền lần 2. Nếu phát hiện sai, 
phải viết mail cho Office of Admissions and Financial Aid xin sửa.

Một form đăng kí mẫu sẽ được trình bày ở các trang tiếp theo. Các bạn cũng có thể tham 
khảo hướng dẫn điền application form của NTU tại link sau:
http://www3.ntu.edu.sg/oad2/pdfs/Vietnam_Foreign.pdf

DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM
CÁC LƯU Ý KHI ĐIỀN ĐƠN DỰ TUYỂN
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Dưới đây là giao diện trang Check Status sau khi đã đăng kí dự tuyển thành công.

DÀNH CHO HỌC SINH  
THPT TẠI VIỆT NAM



KÌ THI TUYỂN
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KÌ THI UEE
Ngành học Toán AO Toán A Vật lí Hóa học
College of Engineering
Chemical & Biomolecular Engineering ● ●
Chemical & Biomolecular Engineering  
with a Second Major in Food Science & Technology

● ●

Materials Engineering ● ● ●   
Maritime Studies ● ●
Maritime Studies  
with a Second Major in Business

● ●

Các ngành còn lại ● ●
College of Science
Mathematics & Economics ● ●
Mathematical Sciences ● ●
Physics & Applied Physics ● ●
Physics  
with a Second Major in Mathematics Sciences

● ●

Environmental Earth Systems Science ● ● ●
Các ngành còn lại ● ● ●
College of Humanities, Arts & Social Sciences
Psychology  
with a Second Major in Biological Sciences

● ● ● ●

Communication Studies** ●
Art, Design & Media*** ●
Các ngành còn lại ●
Nanyang Business School
Tất cả các ngành** ●
College of Sport Science
Sport Science & Management ●

* Tiếng Anh là môn thi bắt buộc cho tất cả các ngành.  
Thí sinh dự tuyển nhiều ngành phải thi tất cả những môn mà các ngành đó yêu cầu. 
Nếu thi cả Toán AO và Toán A thì Toán A sẽ là môn quyết định.

** Thí sinh dự tuyển ngành Communication Studies và các ngành thuộc Nanyang Business School phải tham dự 
phỏng vấn bắt buộc để được xét tuyển sau khi vượt qua kì thi UEE.

*** Thí sinh dự tuyển ngành Art, Design & Media phải nộp hồ sơ năng khiếu trong vòng sơ loại (trước vòng thi UEE) để 
được xét dự thi UEE.

● ● Chọn một trong hai môn

YÊU CẦU MÔN THI*
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KÌ THI UEE
Phần tổng quan dưới đây được tổng hợp từ đề thi UEE hai năm vừa qua. 
Thông thường cấu trúc đề thi sẽ không thay đổi nhiều qua các năm, nhưng không có nghĩa đề thi năm 
nay sẽ không có sự khác biệt. Do đó, các bạn chỉ nên xem phần dưới đây như một tài liệu tham khảo, và 
nên ôn tập theo giới hạn chương trình chính thức của NTU (syllabus) và đề thi mẫu (sample) theo link dưới 
đây:
http://admissions.ntu.edu.sg/UndergraduateIntnlAdmissions/Pages/EntranceExaminations.aspx

Tuy nhiên, sample có thể không hoàn toàn giống với đề thi. Syllabus là tài liệu CHÍNH XÁC và  
ĐẦY ĐỦ NHẤT về kì thi UEE. Về nguyên tắc, tất cả các phần có trong Syllabus đều có thể xuất hiện trong kì 
thi. Các phần không có trong Syllabus có thể không cần quá quan tâm.

TIẾNG ANH
• Đây là môn duy nhất không có Syllabus (tức là không có giới hạn ôn tập).
• Thời gian làm bài: 120 phút.
• Đề thi thường bao gồm 3 phần 

 ◦ Essay (Viết luận) 
Bạn sẽ chọn 1 trong 2 đề, thông thường một trong hai đề đó sẽ có dạng bài luận TOEFL hoặc IELTS 
(chọn bảo vệ hay phản bác với một ý kiến, và sau đó đưa ra một số luận điểm để chứng minh cho 
lựa chọn của bạn). 
Chủ đề được đưa ra bàn luận có thể liên quan tới khoa học, công nghệ hoặc các sự kiện nổi bật 
gần đây, vì vậy bạn không chỉ cần có tư duy logic tốt mà còn cần có hiểu biết xã hội nhất định. 
Đề bài luận còn lại khá khó đoán, thay đổi theo từng năm.
Bài luận có độ dài khoảng 400 từ và thời gian làm bài là khoảng 55 phút, Tuy vậy, bạn có thể dành 
ít hoặc nhiều hơn 55 phút để hoàn thành bài luận nhưng nên bạn không nên bỏ quá nhiều thời 
gian vào phần này vì tổng thời gian bài thi tiếng Anh chỉ là 2 tiếng.

 ◦ Reading comprehension (Đọc hiểu)
Bạn sẽ đọc một bài viết (thường là bài bài báo) khoảng vài trăm từ. Sau đó, bạn sẽ phải trả lời 
khoảng 10 câu hỏi trắc nghiệm và tùy từng năm, có thể sẽ có câu hỏi ngắn. Câu hỏi ngắn yêu cầu 
bạn viết một đoạn văn khoảng 100 từ (tóm tắt một đoạn trong bài đọc, giải thích tác giả muốn nói 
gì…) .Lưu ý khi trả lời câu hỏi ngắn, bạn không nên sử dụng lại từ hoặc câu có sẵn trong bài mà 
nên paraphrase lại, dùng từ ngữ và cách diễn đạt của mình.

 ◦ Cloze test (Điền từ)
Bạn sẽ được cung cấp một đoạn trích từ một bài báo, trong đó có khoảng 10-20 từ bị khuyết (chỉ 
cho trước chữ cái đầu tiên của từ). Nhiệm vụ của bạn là điền từ để hoàn thành đoạn văn đó.

TỔNG QUAN ĐỀ THI



59Brought to you by 

KÌ THI UEE
TOÁN A
• Thời gian làm bài : 120 phút.
• Gồm 4 câu hỏi, thí sinh phải làm tất cả 4 câu
• Chương trình khá giống chương trình Toán lớp 12 của Việt Nam, nhưng cần thêm một số kiến thức 

mới như: 
 ◦ Graph transformation (chuyển đổi đồ thị) 

Chuyển đổi đồ thị hàm y = f(x)
y = f(ax)
y = f(|x|)
y = |f(x)|
y =

1

f(x)
y2 = f(x)

1

 sang đồ thị các hàm 
y = f(x)

y = f(ax)
y = f(|x|)
y = |f(x)|
y =

1

f(x)
y2 = f(x)

1

, 

y = f(x)
y = f(ax)
y = f(|x|)
y = |f(x)|
y =

1

f(x)
y2 = f(x)

1

, 

y = f(x)
y = f(ax)
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 và ngược lại

 ◦ Differentiation equation (phương trình vi phân) 
Phương trình vi phân bậc 1 và bậc 2 (dạng đơn giản). Câu này thường không khó, nhưng mang 
tính thực tế cao (ví dụ tính thời gian xả cạn bể nước từ khi mở vòi) nên yêu cầu phải hiểu đúng đề 
và lí luận chặt chẽ.

 ◦ Maclaurin series (khai triển Maclaurin)
 ◦ Possibility and Statistic (xác suất thống kê) 

Bao gồm những phần mới như
 ▪ Xác suất: Binomial distribution (phân phối nhị thức), Poisson distribution (phân phối Poisson), 

Normal distribution (phân phối chuẩn)
 ▪ Thống kê: Sampling and hypothesis testing (lấy mẫu và kiểm định giả thiết), Correlation and 

Regression (tương quan và hồi quy)

TOÁN AO
• Thời gian làm bài: 120 phút.
• Gồm 4 câu hỏi, trong đó mỗi câu 25 điểm. Tổng điểm bài thi là 100.
Nhìn chung toán AO khá gần chương trình phổ thông trung học của Việt Nam, ngoại trừ phần xác suất 
thống kê có nhiều kiến thức mới (tương tự phần Statistic trong toán A). Các phần của toán AO đều có 
trong chương trình toán A, vì vậy các bạn có thể sử dụng sách toán A để ôn tập. Tuy nhiên, các bạn cần 
phải bám chắc theo syllabus để tránh ôn thừa những phần không thi.

TỔNG QUAN ĐỀ THI
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HÓA HỌC
• Thời gian làm bài : 120 phút.
• Đề gồm hai phần 

 ◦ Section A có 30 câu trắc nghiệm, mỗi câu 2 điểm
 ◦ Section B có 4 câu hỏi tự luận, tổng cộng 40 điểm

Chi tiết về đề thi các bạn tham khảo trong phần Kinh nghiệm ôn thi

VẬT LÍ
• Thời gian làm bài : 120 phút.
• Đề gồm hai phần 

 ◦ Section A có 30 câu trắc nghiệm, mỗi câu 2 điểm
 ◦ Section B có 4 câu hỏi tự luận, tổng cộng 40 điểm

• Đề thi trải rộng, một số phần không có trong chương trình hoặc có sự khác biệt lớn so với chương 
trình phổ thông Việt Nam, như: 
 ◦ Polarisation (Phân cực)
 ◦ Thermal Physics (Nhiệt học)
 ◦ Modern Physics (Vật lí hiện đại). Nên học kĩ phần này vì ở Việt Nam phần này khá là sơ sài

• Các phần còn lại tuy có trong chương trình phổ thông của VIệt Nam, tuy nhiên vẫn có một độ vênh 
nhất định. 

TỔNG QUAN ĐỀ THI
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Với bất cứ kì thi nào, khả năng và chất xám của các bạn chỉ đóng góp 50%, còn lại một nửa phụ thuộc vào 
phương pháp học thông minh và tài liệu luyện thi đúng đắn. 
UEE không phải là một ngoại lệ. Nếu có tài liệu và phương pháp học hợp lý, việc ôn và đi thi UEE sẽ không 
còn là trở ngại khó khăn nữa. Thậm chí, bạn hoàn toàn có thể tự học ở nhà, nếu bạn hiểu rõ và nắm chắc 
trong tay những kinh nghiệm sau

TIẾNG ANH
Như đã nói trong phần tổng quan đề thi, môn tiếng Anh là môn DUY NHẤT không có syllabus (giới hạn 
chương trình). Đề thi thường sẽ không khác quá nhiều so với sample và các năm trước. Tuy vậy, không có 
gì chắc chẳn là đề thi năm nay sẽ không có bất ngờ. Do đó các bạn cần chuẩn bị tinh thần.

• Essay (Viết luận)
 ◦ Về phần viết, như đã đề cập, sẽ có 2 đề cho các bạn lựa chọn, trong đó THƯỜNG có 1 đề giống với 

bài luận IELTS/TOEFL. Do đó, các bạn nên luyện viết theo đề IELTS/TOEFL. Kinh nghiệm của những 
người đã thi UEE cho thấy bạn sẽ không gặp nhiều trở ngại nếu bạn luyện viết thường xuyên với 
áp lực thời gian như đề thi thật (khoảng 30-40 phút cho một bài luận).

 ◦ Bài luận có thể yêu cầu bạn có hiểu biết về một số sự kiện thời sự gần đây, hoặc một số công nghệ 
mới, do đó bạn nên cập nhật tin tức thường xuyên. Một cách tốt là bạn nên đọc tạp chí khoa học 
hoặc báo tiếng anh, ví dụ như:
▪ http://www.sciam.com Tạp chí Scientific American, luyện đọc những bài viết phân tích về khoa 

học, kĩ thuật, công nghệ, tin tức khoa học mới nhất) 
▪ http://www.nytimes.com New York Times: tin thế giới chính trị xã hội, khoa học kĩ thuật 

 ◦ Đọc báo, tạp chí tiếng anh thường xuyên không chỉ giúp bạn có hiểu biết tốt hơn, mà còn giúp bạn 
cải thiện kĩ năng đọc hiểu cũng như cải thiện vốn từ vựng, nhờ đó làm tốt hơn bài điền từ.

 ◦ Đề còn lại của bài luận không cố định, có thể là bất cứ chủ đề nào. Tuy nhiên, nếu bạn luyện viết 
thường xuyên và có kiến thức tốt, bạn vẫn hoàn toàn có thể chọn và làm tốt đề này. 

• Reading comprehension (Đọc hiểu)
 ◦ Bài đọc khá giống bài đọc trong đề thi TOEFL (đối với phần câu hỏi trắc nghiệm). Do đó bạn hoàn 

toàn có thể luyện tập bằng vào sách luyện thi TOEFL.
• Cloze test (Điền từ)

 ◦ Phần này khá khó luyện, vì bài điền từ thường được trích từ một bài báo, nên một số từ bị khuyết 
rất khó. Tuy nhiên các bạn không nên bỏ trống bất cứ một từ nào (vì làm sai không bị trừ điểm) và 
cũng không cần quá lo lắng nếu không thể điền hết tất cả các từ một cách chắc chắn. Kinh nghiệm 
cho thấy có rất ít người có thể làm đúng tất cả các từ trong bài.

KINH NGHIỆM ÔN THI
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TOÁN A
• Các bạn nên rà soát kĩ syllabus để ôn tất cả các phần và không bỏ lỡ bất kì phần nào. Như đã đề 

cập ở trên, tất cả các phần có trong syllabus đều có thể xuất hiện trong đề thi, vì vậy bỏ qua bất cứ 
phần nào đều có thể dẫn tới hậu quả khá nghiêm trọng. Ví dụ năm ngoái, một số bạn bỏ qua phần 
Binomial–Poisson–Normal Distribution (vì nghĩ sẽ không thi) nên đã không làm được gần một bài và 
mất khoảng 20 điểm.

• Khi học, đặc biệt là với phần mới, cần làm nhiều bài tập để nhớ kiến thức và quen với nhiều dạng bài. 
Nên tham khảo cách viết bài giải của sách để cải thiện kĩ năng trình bày.

• Nên dành nhiều thời gian để luyện đề. Các bạn có thể download đề thi ‘A’ level của Cambridge hoặc 
Prelim của các trường Junior College của Singapore (là các đề thi thử để chuẩn bị cho kì thi ‘A’ level ở 
đây). Tuy nhiên, vì đề thi không có lời giải nên các bạn nên làm đề theo nhóm để có thể kiểm tra đáp 
số và sửa bài cho nhau.

• Link download đề thi bọn mình sẽ update trên diễn đàn VNNTU forum, mục Ôn thi UEE 
http://vnntu.com/forum/viewforum.php?f=130

• Về tài liệu ôn thi, các bạn nên học theo “The Core Course for ‘A’ Level Mathematics” gồm 2 quyển Lí 
thuyết và Bài tập (có lời giải). Các bạn có thể tìm mua tại địa chỉ ở cuối phần này.

TOÁN AO
• Kiến thức để thi toán AO không rộng như kiến thức thi Toán A. Tuy nhiên, có một số phần sẽ hỏi sâu 

hơn đề toán A, điển hình là phần Statistic (bao gồm Binomial, Poisson, Normal distribution; Sampling 
and Hypothesis Testing; Correlation and Regression).

• Các bạn có thể dùng tài liệu toán A (ví dụ cuốn “The Core Course for ‘A’ Level Mathematics”)  để ôn thi 
toán AO. Tuy nhiên, cần kiểm tra kĩ syllabus để học đúng những phần sẽ thi, tránh học thừa.

• Tài liệu thi toán AO khá khó tìm và cũng có khá ít người thi môn này (so với toán A). Các trung tâm 
thường cũng chú trọng vào luyện thi toán A hơn là toán AO. Vì vậy, các bạn thi toán AO cần biết chọn 
lọc những phần quan trọng để học ôn.

• Đề thi và một số tài liệu toán AO bọn mình sẽ update tại 
http://vnntu.com/forum/viewforum.php?f=130

KINH NGHIỆM ÔN THI
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VẬT LÍ
• Chương trình Vật lí khá nặng, sâu và có nhiều phần mới. Các bạn nên dành nhiều thời gian cho môn 

này. Đồng thời, các bạn cần bám sát syllabus để tránh mất thời gian học một số phần khó đã được 
giảm tải.

• Khi học, các bạn nên tóm tắt lại kiến thức hoặc highlight lại những phần quan trọng để tiện ôn lại sau 
này (vì chương trình Vật lí khá nặng nên nếu không làm vậy, sẽ rất mất thời gian khi ôn lại).

• Các bạn cần ôn kĩ phần lí thuyết vì các câu hỏi trắc nghiệm thường hỏi khá nhiều vào phần này.
• Nên làm nhiều bài tập và luyện nhiều đề thi. Cũng như môn toán A, các bạn có thể dùng đề ‘A’ Level 

của Cambridge, đề Prelim và lập nhóm giải đề thi cùng nhau.
• Trong giai đoạn nước rút (khoảng 2 tuần trước thi), các bạn nên xem lại lí thuyết, các đề thi đã làm và 

làm lại những bài tập tiêu biểu cho từng dạng. Tất nhiên, tùy từng người, các cách ôn thi sẽ khác nhau. 
Ví dụ có một số bạn tập trung làm thật nhiều đề trong những tuần cuối và đó cũng là một cách khá tốt 
để ôn thi, vì nó giúp bạn có cảm giác tốt và check lại toàn bộ các phần kiến thức đã học.

• Về sách học thi, các bạn có thể tham khảo 3 quyển sau:
 ◦ ‘A’ Level Pacific Physics (2 tập): đầy đủ và cũng khá giống với tài liệu ôn thi Lí của Hexagon.
 ◦ Advanced Level Physics
 ◦ Step-by-step Study Guide for Your ‘A’ Level Physics

• Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm:
 ◦ Solution to Your GCE ‘A’ Level Exam
 ◦ Solution to Your GCE ‘A’ Level Exam – MCQ
 ◦ Đề thi ‘A’ Level các năm trước
 ◦ và một số sách khác….

• Về đề thi, bọn mình sẽ update trên diễn đàn VNNTU forum. Bạn có thể tham khảo tại 
http://vnntu.com/forum/viewforum.php?f=130

KINH NGHIỆM ÔN THI
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• Các bạn cần bám sát vào Syllabus và cần học cẩn thận tất cả các phần. Tuy nhiên các bạn nên chú ý 

các phần sau (là các phần quan trọng thường xuất hiện trong phần tự luận): 
 ◦ Chemical energetic (Động hóa học)

 ▪ Enthalpy change (∆H), Gibb’s free energy (∆G), Entropy change (∆S)
 ▪ Hess’s law (Định luật Hess)
 ▪ Born-Haber cycle (Chu trình Born-Haber)

 ◦ Electrochemistry (Điện hóa học)
 ▪ Faraday’s equation (Công thức Faraday)
 ▪ Nerst’s equation (Phương trình Nerst)
 ▪ Batteries (Pin điện hóa)

 ◦ Equilibria (Cân bằng hóa học)
 ▪ Ionic constant (Hằng số điện ly): Acid (Ka), Base (Kb), Salt (Ks), Water (Kw)

 ◦ Reaction kinetic (Tương tác động hóa học)
 ▪ Mối quan hệ giữa Hằng số cân bằng bán phản ứng (Kh) và Thế điện cực chuẩn (Eo)
 ▪ lgK 

 ◦ Reaction mechanism (Cơ chế phản ứng): (SE, SNu, SR, AE, ANu, AR, EE, ENu, ER)
 ▪ Rearrangement (Sự chuyển vị): Carbocation, Carbanion, Free radical
 ▪ Intermediate (Phức chất trung gian hoạt động)

• Chú ý dùng đúng ký hiệu trong mô tả Cơ chế phản ứng (Đây là phần học sinh Việt Nam hay sai)
 ◦ Phân biệt  và  (Cân bằng và Hỗ biến)

 ◦  và  (Sự di chuyển của một cặp e- và một e-)
• Một số tài liệu tham khảo:
• Chemistry (Raymond Chang) 
• Organic Chemistry: cơ chế phản ứng hóa hữu cơ.
• Physical Chemistry 9th edition—Part I: Thermodynamics & Kinetics (Peter Atkins, Julio de Paul)
• Organic Chemistry—Chapter: 1–2, 4–10, 12–14, 17, 19–23 (Jonathan Clayden, Nick Greevs, Stuart 

Warren, Peter Wothers)
• Organic Chemistry (John E. McMurry)

KINH NGHIỆM ÔN THI
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Nội dung thi của UEE phần lớn dựa vào chương trình GCE ‘A’ Level mà học sinh phổ thông trung học ở 
Singapore phải thi. Tài liệu ôn ‘A’ Level vì thế có thể dùng để ôn UEE. 
Tuy nhiên, ở Singapore mỗi trường dùng 1 bộ sách ‘A’ Level khác nhau, thậm chí tự soạn tài liệu giảng dạy 
của riêng từng trường, trên thị trường và trên mạng cũng có vô vàn tài liệu luyện thi ‘A’ Level các môn 
khiến cho các bạn đôi khi cảm thấy choáng ngợp và bối rối trong việc tìm tư liệu ôn thi. 

Không có một bộ sách ‘chuẩn’ nào để ôn thi ‘A’ Level hay UEE, tuy nhiên để chọn tài liệu phù hợp và hiệu 
quả nhất các bạn cần lưu ý những điểm sau: 

Chọn tài liệu của Singapore 
GCE ‘A’ Level (The General Certificate of Education Advanced Level) được rất nhiều nước sử dụng kì thi 
GCE ‘A’ Level cho chương trình THPT, gồm có: UK, Singapore, Malaysia, India, Nepal, Brunei, etc. 
Chương trình học và đề thi của Singapore thường được thiết kế khó hơn so với đề của UK nên các bạn nên 
chọn sách được viết và xuất bản tại Sing để đảm bảo sát đề thi nhất. 

Chọn sách ‘ôn,’ không phải sách ‘học’ 
Với hầu hết kì thi nào cũng có 2 loại sách: 
Sách ‘học’ (text books) là sách giải thích cụ thể chi tiết các khái niệm học thuật, thường được dùng để 
giảng dạy trên lớp, giống như SGK của Việt Nam. 
Sách ‘ôn’ (revision guides/question books) giống sách tham khảo ở nhà, tóm tắt kiến thức cơ bản và có 
nhiều dạng câu hỏi để học sinh luyện thi. 
Các bạn nên chọn loại thứ 2 để ôn vì thường các bạn sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho UEE 
(thường là 6 tháng–1 năm, tức là các bạn phải học với tốc độ gấp đôi, gấp ba học sinh Singapore, vì thế 
chọn đúng sách để học hiệu quả là 1 sách lược cực kì quan trọng),

Chọn nhiều dạng sách khác nhau
Sách ôn thi cũng có nhiều dạng khác nhau: 
• Study Guide: tóm tắt những phần lý thuyết trọng yếu nhất của từng topic và các dạng bài thường gặp
• MCQ Book (Multiple Choice Question): sách trắc nghiệm, giúp các bạn tập khả năng nghĩ nhanh, nắm 

chắc lý thuyết và một số ‘exam tips’ khác
• Structured Questions Book: sách tự luận, bao gồm các câu hỏi dài và phức tạp và mang tính ứng dụng 

cao, giúp các bạn vận dụng lý thuyết vào các vấn đề trong đời sống.
Đề thi ‘A’ Level cũng như UEE thường bao gồm cả MCQ lẫn structured questions, nên tốt nhất là các bạn 
nên ôn cả 3 loại sách để có sự chuẩn bị kỹ càng nhất. 

TÀI LIỆU ÔN THI
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Chọn tác giả lâu năm, đáng tin cậy 
Tại Singapore, có một số bộ sách luyện thi được rất nhiều học sinh ưa chuộng vì nội dung ngắn gọn, giải 
thích rõ ràng dễ hiều mà đề lại sát với đề thực. 

Với môn Toán Lý Hóa
Các bạn nên sử dụng sách của tác giả CS Toh gồm 3 quyển: “A-Level Study Guide,” “A-Level Practice 
MCQ,” “A-Level Practice (structured) questions.” Để tìm sách, các bạn có thể tra cứu trên Google Books, 
hoặc hỏi thêm chi tiết bằng cách liên hệ với G-College Singapore*.
 
Với môn Tiếng Anh
Không có một bộ sách nhất định cho môn này, tuy nhiên các bạn có thể tham khảo một số sách sau

 ▪ Phần Reading Comprehension
 ◦ The Heine&Heine TOEFL Test Assistant Reading
 ◦ Longman Preparation for the TOEFL Test (phần Reading) 
 ◦ Cambridge Preparation for the TOEFL Test (phần Reading) 

 ▪ Phần Cloze Test
 ◦ Cambridge Practice Tests for the FCE (phần Cloze) (bộ 6 quyển) 
 ◦ CAE Practice Tests, NXB Oxford (phần Cloze) 
 ◦ FCE Practice Tests, NXB Oxford (phần Cloze)

Ngoài ra, cho phần tự luận các bạn có thể thử sức mình với những đề past-year ‘A’ Level papers. Tài liệu có 
copyright không thể chia sẻ ở đây, vì vậy các bạn hãy liên hệ với G-College Singapore để nhận tài liệu này 
miễn phí nhé. 

Bên cạnh đó, hiện nay VNNTU cũng đã tiến hành thu thập sách ôn luyện dành cho các bạn học sinh sinh 
viên có ý định thi tuyển vào trường. Các bạn có thể đến địa chỉ sau đây để photo: 

• Ở TP. Hồ Chí Minh
 ◦ Hiệu Photocopy Huy, số 45A Cao Thắng, P3, Q3 (Tel : 3834 1463)

• Ở Hà Nội 
 ◦ Hiệu Photocopy số 16 Lí Thái Tổ
 ◦ Hiệu Photocopy Vịnh Dung, KTX Mễ Trì, Thanh Xuân, Hà Nội  

(cạnh trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội)

KÌ THI UEE
TÀI LIỆU ÔN THI

* G-College Singapore là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích cung cấp thông tin bổ ích, chương trình đào 
tạo UEE miễn phí và giải thưởng cho các em học sinh xuất sắc có dự định du học Singapore. Thông tin chi tiết ở trang 68.



67Brought to you by 

Nếu không có điều kiện đi học trung tâm, cũng đừng lo lắng vì các bạn có thể hoàn toàn tự học UEE tại 
nhà. 
Tuy nhiên sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu các bạn có một phương pháp học thông mình. G-College Singapore 
(GCS) xin chia sẻ với các bạn chương trình học mà GCS đã biên soạn và tổ chức (miễn phí) cho nhiều bạn 
học sinh có ý định tham gia UEE. Chương trình kéo dài 33 tuần, 2 buổi/tuần × 2 tiếng/buổi 

TUẦN BUỔI HỌC 1 BUỔI HỌC 2

1 Tiếng Anh 
Vocab–Cloze Exercise + Reading Exercise

Toán
Topics 1, 2, 3

2 Tiếng Anh 
Vocab–Cloze Exercise + Writing Exercise

Lý / Hóa (chia thành 2 lớp)
Topics 1, 2

3 Tiếng Anh 
Vocab–Cloze Exercise + Reading Exercise

Toán
Topics 4, 5

4 Tiếng Anh 
Vocab–Cloze Exercise + Writing Exercise

Lý / Hóa (chia thành 2 lớp)
Topics 3, 4

5 Revision Exam 
Vocab–Cloze + Reading + Writing
Feedback session

Revision Exam
Toán (1hr)
Lý/ Hóa (1hr)

6 Lặp lại Lặp lại

...

Chương trình học này hoàn toàn miễn phí, và đã được triển khai năm đầu tiên tại Hải Phòng. Sắp tới 
chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại Hà Nội, để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn hãy liên hệ với 
G-College Singapore nhé!

KÌ THI UEE
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI TỪ G-COLLEGE SINGAPORE
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Kì thi UEE quả thực là một kì thi rất khó khăn , khi mà các bạn phải thi các môn Toán, Lý, Hóa bằng tiếng 
Anh, và mảng kiến thức được sử dụng cũng vượt quá tầm kiến thức cấp 3 mà hiện tại đang được giảng 
dạy tại Việt Nam. 
Với một thử thách lớn như vậy, tất nhiên G-College cũng sẽ có cách để giúp bạn vượt qua nó. Không chỉ 
đơn giản là đưa tài liệu cho các học viên có thể tự học, G-College có một chuơng trình học thông minh để 
giúp các bạn có thể tiếp thu tốt nhất một lượng lớn kiến thức như vậy. Cùng với lịch thi thử dày đặc, các 
học viên sẽ hiểu được trình độ của mình ở mức nào, đồng thời cũng rèn luyện khả năng làm bài dưới áp 
lực lớn và thời gian giới hạn. Phải qua tôi luyện thì viên đá tầm thường mới có thể trở thành viên ngọc quý, 
và với G-College cũng vậy.

Giới thiệu đôi nét về G-College Singapore
G-College là một chương trình hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội học và thi sang các 
trường đại học công lập ở Singapore (NTU, NUS và SMU). 
Không chỉ cung cấp 1 chương trình luyện thi căng thẳng, sát với kì thi UEE, G-College còn cung cấp rất 
nhiều thông tin về mọi khía cạnh khác nhau của du học, giúp các bạn học sinh và sinh viên có một cái 
nhìn đầy đủ nhất về du học sinh ở Singapore. 
Mọi thắc mắc về tài liệu ôn thi và chương trình ôn thi từ G-College, các bạn hãy liên hệ
Fanpage Facebook: facebook.com/GCollegeSingapore
Email: gcollege.singapore@gmail.com

Giai đoạn một vài ngày trước khi thi và trong khi làm bài thi
• Trước khi thi 1 đên 2 ngày nên dừng ôn tập và dành thời gian để xả stress
• Khi vừa nhận đề thi nên dành vài phút để đọc đề. Nắm được đề thi có bao nhiêu câu và những câu nào 

là câu khó
• Làm xong một bài phải kiểm tra lại ngay. Nếu làm xong toàn bộ đề thi và còn thời gian thì sẽ quay lại 

kiểm tra lần nữa, nhưng nếu không còn thời gian thì cũng có thể tạm yên tâm là mình làm đúng
• Trong lúc làm bài thi, nếu gặp câu khó thì nên bình tĩnh. Làm những câu dễ trước để lấy lại tinh thần
• Cuối bài làm có đáp án trả lời hoặc khoanh tròn hay đóng khung kết quả cuối cùng. 
• Với các đề thi toán, lí hóa các bạn cần cẩn thận trong lúc làm bài để tránh những nhầm lẫn về kí hiệu 

(dấu ‘,’ với dấu ‘.’ trong cách viết số thập phân; ‘tg’ với ‘tan’…). 
• Với đề thi tiếng Anh, viết và trình bày cẩn thận. Đọc lại bài luận sau khi hoàn thành, sửa các lỗi chính tả 

và dùng từ để tạo được ấn tượng trong bài viết của mình.

KÌ THI UEE
VƯỢT QUA RÀO CẢN TÂM LÝ

https://facebook.com/GCollegeSingapore
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PHỎNG VẤN
• Sau kì thi UEE, những bạn đăng ký ngành học Business và Accountancy sẽ được gọi đi phỏng vấn nếu 

bài thi của bạn đạt yêu cầu. 
• Phỏng vấn sẽ kiểm tra khả năng và thiên hướng của bạn có phù hợp học Business hay không chứ 

không kiểm tra kiến thức chuyên môn như marketing, accounting, luật kinh tế, ….
• Hình thức phỏng vấn như sau

 ◦ Qua điện thoại khoảng 15-20 phút.
 ◦ Nội dung thường có

 ▪ Giới thiệu bản thân.
 ▪ Nói về các thông tin chính trị và kinh tế tại Singapore cũng như tại Việt Nam.

• Để hoàn thành tốt phần phỏng vấn, bạn phải thực sự yêu thích ngành học này. Bạn phải thực sự quan 
tâm và cảm thấy hứng thú khi tiếp nhận các thông tin kinh tế, kinh doanh. 

• Ngay từ bây giờ hãy tìm hiểu về các vấn đề sau: Môi trường kinh doanh ở Việt Nam cũng như việc kinh 
doanh ở đây. Các câu hỏi có thể xoay quanh vấn đề như sau: 
 ◦ Nếu đủ nguồn lực tài chính, bạn sẽ kinh doanh cái gì và làm như thế nào? 
 ◦ Người nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam cần chú ý đến vấn đề gì? 
 ◦ Những công ty hay doanh nghiệp nào đang phát triển tốt tại Việt Nam? Tìm hiểu về những công 

ty, doanh nghiệp ấy. 
 ◦ Tìm hiểu về môi trường kinh doanh ở Việt Nam cũng như trong khu vực: điểm mạnh, điểm yếu và 

các cách khắc phục. 
 ◦ Các sự kiện, vấn đề kinh tế chính trị trong nước và quốc tế. 
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Trước khi vượt qua vòng sơ loại để dự kì thi UEE (môn toán AO và tiếng Anh) cùng với các ngành khác, 
những thí sinh đăng kí dự tuyển ngành Art, Design and Media còn được yêu câu phải nộp một bộ hồ sơ 
năng khiếu gồm những nội dung sau

I. PORTFOLIO
• Gồm 12 đến 20 tác phẩm hoàn thành gần đây
• Các tác phẩm phải phản ảnh hứng thú, kinh nghiệm, và năng lực trong lĩnh vực nghệ thuật.
• Tất cả các thể loại đều được chấp nhận: 2D, 3D, phim, âm thanh, trò chơi, kịch bản, website, ….
• Có thể là tác phẩm hoàn chỉnh hoặc trong giai đoạn thực hiện (phác thảo, ghi chú, bản vẽ tạo hình, …)
• Có thể là bài tập hoặc tự thực hiện
• Lưu ý

 ◦ Các tác phẩm phải là bản sao (scan hoặc chụp) từ tác phẩm do chính bạn làm ra
 ◦ Nếu là một đề tài nhóm thì vai trò sáng tạo của thí sinh phải được nêu rõ, nếu không tác phẩm sẽ 

không được xem xét

Tuy đề thi yêu cầu từ 12-20 tác phẩm, bạn có thể chọn gửi hơn 20 tác phẩm một chút, nhưng không nên 
hơn quá nhiều; vì giới hạn này được đặt ra là để thí sinh chỉ chọn những tác phẩm tốt nhất của họ chứ 
không gửi tràn lan. Portfolio này cũng nên thể hiện năng khiếu của bạn đối với những ngành mà bạn 
chọn trong phần Personal Statement.

II. PERSONAL STATEMENT
Một bài viết không quá 400 từ trong đó nêu được các ý
• Nếu được chọn giữa một cây chổi, một chiếc bánh xe đạp và một viên gạch, bạn sẽ chọn gì, và sẽ tạo 

ra được gì từ đó? Vì sao? (tối đa 150 từ)
• Chọn MỘT tác phẩm hội họa, thiết kế hoặc truyền thông (phim, tranh vẽ, tượng, trò chơi, website, 

nghệ thuật sắp đặt, vật thể, hình ảnh, …) đã truyền cảm hứng cho bạn và giải thích lí do (tối đa 150 từ)
• Nếu bạn có thể nhìn thấy tương lai 10 năm sau của bản thân, bạn thích bản thân làm việc trong lĩnh 

vực nào (tối đa 100 từ)
• Nếu bạn được chọn học tại ADM, hãy cho biết bạn thích theo học chuyên ngành nào

 ◦ Digital Animation
 ◦ Digital Filmmaking
 ◦ Photography and Digital Imaging

 ◦ Product Design
 ◦ Interactive Media
 ◦ Visual Communication 

Chọn ra lựa chọn hàng đầu và lựa chọn thứ hai
Lưu ý: Lựa chọn này KHÔNG bảo đảm cho chuyên ngành của thí sinh sau này

ĐỀ THI
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III. ĐỒ ÁN
Chọn MỘT trong các yêu cầu dưới đây:
• Yêu cầu 1: Trong một video có độ dài dưới 1 phút, hãy truyền tải thông điệp ‘RISK’.
• Yêu cầu 2: Trong một bộ ảnh 10 bức, hãy truyền tải thông điệp ‘RISK’.
• Yêu cầu 3: Trong một tác phẩm media (âm thanh, trò chơi tương tác) có độ dài dưới 1 phút, hãy truyền 

tải thông điệp ‘RISK’.
• Yêu cầu 4: Tạo một vật thể 3D để truyền tải thông điệp ‘RISK’. Gửi về 5 ảnh của vật thể này (ảnh chụp 

hoặc ảnh dựng render).

IV. TRANH VẼ
Ở phần này, bạn có thể sử dụng bất cứ kĩ thuật và chất liệu nào tùy ý. Khổ giấy yêu cầu là khổ giấy A4. Mỗi 
bài trên một tờ giấy.
Phải nộp bản gốc của các bức vẽ này. Nhớ ghi họ tên đầy đủ và Application Number ở mặt sau mỗi bức vẽ
• Bài 1 

Vẽ theo sự quan sát một vật thể hoặc một phần của vật thể nào đó. 
Bài này kiểm tra khả năng truyền tải những gì thí sinh quan sát được, do đó không nên vẽ theo ảnh.

• Bài 2 
Dùng các hình hình học dưới đây để truyền tải thông điệp ‘PLAY’. Chỉ vẽ những hình ảnh trừu tượng 
(nghĩa là không được sắp xếp các hình thành một hình khác như động vật, mặt người, …). Các hình 
được dùng nhiều lần. Chú ý về tỉ lệ, bố cục, chiều sâu, tương phản, ….

• Bài 3 
Nghĩ ra một câu chuyện với chủ đề: ‘EXPERIMENT’. Câu chuyện này có thể được kể bằng nhiều phương 
tiện (hình ảnh, âm thanh, video, từ ngữ, …). 
Sau đó, minh họa câu chuyện bằng một trang truyện tranh hoặc storyboard từ 3 đến 9 khung trên 
cùng một tờ giấy. 
Bài này kiểm tra khả năng truyền tải truyện. Bạn nên nộp câu chuyện cùng với bài vẽ này.

Các bạn có thể xem bản gốc đề thi tại đây: tinyurl.com/ADM2016

ĐỀ THI
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• Đối với phần IV, các bạn gửi bản gốc của bài làm. Nhớ ghi họ tên đầy đủ và Application Number ở mặt 

sau mỗi bức vẽ. Các bạn nên cho riêng từng bài một vào túi nhựa trong để tránh lem vào nhau.
• Những bài làm của phần I, II, III và các file (nếu có) của bài 3 phần IV, các bạn chép các file vào một ổ 

USB flash drive. Trong ổ USB này chỉ có bài thi, không có gì khác
 ◦ Tên ổ USB: AdmissionsNumber_Họ_TênViếtTắt 

Ví dụ: D14000064_NGUYEN_M
 ◦ Trong ổ có BA thư mục

 ▪ Portfolio
 ▪ Writing_Sample_Personal_Statement
 ▪ Creative_Projects_Visuals

 ◦ Các file được đặt tên theo quy cách: FileNumber_Họ_TênViếtTắt.FileExtension 
Ví dụ 01_NGUYEN_M.jpg

• Khi gửi đi, các bạn gửi kèm một phong bì có viết sẵn địa chỉ nhà mình ở phần địa chỉ người nhận cùng 
với bưu phí (khoảng S$40) để nhà trường gửi trả bài làm nếu không trúng tuyển. Các bạn được tuyển 
sẽ nhận lại bài ở tại trường.

• Các bạn nên cho tất cả vào phong bì có đệm, bảo vệ cẩn thận. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm 
cho các trường hợp hỏng hóc, hư hại, thất lạc trong quá trình vận chuyển, ảnh hưởng đến kết quả 
tuyển sinh

• Bài thi gửi về
Office of Admissions and Financial Aid

Nanyang Technological University
Student Services Centre, Level 3

42 Nanyang Avenue
Singapore 639815

QUY CÁCH NỘP BÀI
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ĐỊNH DẠNG FILE
Các bạn gửi file đi cần tuân thủ quy cách như sau
• Các file ảnh

 ◦ Định dạng JPG hoặc PDF
• Video

 ◦ Định dạng AVI, MOV, MP4
 ◦ Dung lượng không quá 60MB

• Âm thanh
 ◦ Định dạng MP3
 ◦ Dung lượng không quá 10MB

• Website: file HTML với các liên kết hoạt động được
• File thực thi, file tương tác, flash: chạy được trên cả OSX và Windows
• Văn bản: file PDF

Lưu ý
• Các bạn nên chạy thử tất cả file trên OSX và Windows để đảm bảo không có trục trặc
• Tổng độ dài các file video và âm thanh không nên quá 5 phút. Các bạn có thể ghép lại cùng một file.
• Tuyệt đối không thực hiện các hành vi đạo nhái, gian lận

QUY CÁCH NỘP BÀI





Cuốn guidebook này là sản phẩm của team Orientation 
và team PnP trực thuộc Freshman Orientation and Camp 
2015, một project đặc biệt của Hội sinh viên Việt Nam tại 
NTU – VNNTU. 

Cuốn handbook này được thực hiện hoàn toàn độc lập 
với Nanyang Technological University. Thông tin dựa trên 
nhiều nguồn khác nhau. Các bạn chỉ nên xem đây như 
một tài liệu tham khảo. Thông tin từ website của trường tại 
www.ntu.edu.sg mới là thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Xin chân thành cảm ơn đội ngũ thực hiện Guidebook các 
năm trước cùng các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng tôi 
hoàn thành quyển sách này

Thông tin trong Guidebook này được cập nhật 
đến ngày 21/10/2015

Mọi thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh xin liên hệ

Nguyễn Đức Long 
Gmail: ndlong95@gmail.com
Facebook:  facebook.com/LongDi1995

Huỳnh Minh Quang
Gmail: huynhminhquang1995@gmail.com
Facebook:  facebook.com/quang.huynh.315

Lương Quỳnh Kha
Gmail: lqkha59@gmail.com
Facebook: facebook.com/kha.quynh

hoặc đặt câu hỏi qua fanpage của  
Freshmen Orientation and Camp
www.facebook.com/FOC2014
hoặc trang liên lạc nhanh của VNNTU
vnntu.com/contact

mailto:ndlong95%40gmail.com%20?subject=
https://facebook.com/LongDi1995
https://facebook.com/quang.huynh.315
https://facebook.com/kha.quynh
https://www.facebook.com/FOC2014 
http://vnntu.com/contact
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