HELEN VU
Chứng chỉ sau đại học (PDD) Quản lý kinh doanh quốc tế

Thông tin về các chương trình học dành cho sinh viên quốc tế
2019

CHƯƠNG TRÌNH
ESL
Bổ túc và nâng cao tiếng Anh cho người nước ngoài
CHỨNG NHẬN (1 năm)
Kế toán
Nhạc sĩ sơ cấp
Truyền thông
Nghiên cứu tư pháp hình sự
Kinh doanh tổng hợp
Tiếp thị
Ngôn ngữ hiện đại
Biểu diễn và mỹ thuật
CHỨNG CHỈ (2 năm)
Kế toán
Quản lý kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh
doanh tổng hợp)
Quản trị thương mại và kinh doanh
Nghiên cứu máy tính và hệ thống thông tin
Tội phạm học
Kỹ thuật kính mắt
Công nghệ kỹ thuật và chế tạo
Quản lý dịch vụ tài chính
Nhập môn nghiên cứu liệu pháp âm nhạc
Nghiên cứu tổng hợp
Tài nguyên địa chất
Chuyên viên dụng cụ trợ thính
Quản lý khách sạn
Nghiên cứu pháp lý
Nghệ thuật tự do
Tiếp thị
Âm nhạc
Công nghệ âm nhạc
Công nghệ dàn dựng sân khấu và tổ chức sự kiện
Kịch nghệ
Khoa học và công nghệ
BẰNG CAO ĐẲNG (LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC)
Nhân loại học
Nghệ thuật
Sinh học
Hóa học
Truyền thông
Sáng tạo nội dung
Tội phạm học
Kinh tế học
Anh ngữ
Khoa học môi trường
Nghiên cứu môi trường
Phi công chuyên nghiệp tương lai
Giới tính, tình dục và nghiên cứu về phụ nữ
Địa lý
Địa chất

Lịch sử
Nghiên cứu quốc tế và liên văn hóa
Toán học
Ngôn ngữ hiện đại
Âm nhạc
Biểu diễn và mỹ thuật
Triết học
Khoa học chính trị
Tâm lý học
Khoa học
Xã hội học
Kịch nghệ
BẰNG CỬ NHÂN
Tội phạm học ứng dụng
Tâm lý học ứng dụng
Quản trị kinh doanh – Kế toán
Quản trị kinh doanh – Dịch vụ tài chính
Quản trị kinh doanh – Quản lý
Chăm sóc trẻ em và thanh niên
Biểu diễn nghệ thuật
CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (1 NĂM)
Kế toán
Nghiên cứu kế toán
Luật kinh doanh (Hè 2019)
Phân tích tài chính
Hoạch định tài chính
Ngân hàng và kinh tế toàn cầu
Quản lý khách sạn
Tiếp thị khách sạn
Công nghệ thông tin và truyền thông
Quản lý kinh doanh quốc tế
Tiếp thị
Truyền thông chuyên nghiệp
Quản lý dự án
Bán hàng
Quản lý chuỗi cung ứng
CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (2 NĂM)
Kế toán
Kế toán và tài chính
Máy tính và hệ thống thông tin (Công nghệ mới nổi hoặc Phân
tích dữ liệu)
Tài chính
Quản lý dịch vụ khách sạn
Quản lý thông tin sức khỏe
Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC TRƯỜNG DOUGLAS
YÊU CẦU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
Các chương trình đại học (chứng chỉ, chứng nhận, bằng cao đẳng và bằng cử nhân):

• Tốt nghiệp trung học phổ thông và tối thiểu 17 tuổi vào ngày đầu tiên của học kỳ đầu tiên; VÀ
• Điểm trung bình tối thiểu là 60% trong năm cuối trung học phổ thông; VÀ
• Điểm cuối kỳ tối thiểu của môn Toán Lớp 11 hoặc môn tương đương đạt hạng C hay 60% trong hầu hết các chương trình.
Các chương trình sau đại học (sau đại học và văn bằng hai):

• Tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học và được cấp bằng cử nhân; VÀ
• Điểm trung bình tích lũy tối thiểu đạt 60% trong chương trình cấp bằng cử nhân.

YÊU CẦU VỀ ANH NGỮ
Bạn được yêu cầu chứng minh trình độ Anh ngữ trước khi nhập học vào trường Cao đẳng Douglas. Bạn có thể làm như vậy
bằng cách cung cấp một trong những bằng cấp chứng chỉ sau đây (các yếu tố khác cũng có thể được xem xét):
• Anh ngữ lớp 12 tại một trường trung học thuộc tỉnh bang British Columbia: tối thiểu 60% (dựa trên điểm khóa học và kỳ thi cấp tỉnh).
• TOEFL: điểm iBT tối thiểu 83; mã tổ chức của trường Cao đẳng Douglas là 9568.
• IELTS (phần thi học thuật): tối thiểu tổng điểm 6.5. Đối với các chương trình chứng chỉ tốt nghiệp sau đại học và văn bằng hai, điểm tối
thiểu là 6.0 cho mỗi thang điểm.
• Hoàn tất thành công bốn khóa học ACE cấp độ 2 và 3 và ba khóa học ACE cấp độ 3 tại trường Cao đẳng Douglas.
• Hoàn thành cấp độ yêu cầu từ chương trình Đối tác liên thông (ILAC, ILSC, VGC, EF, Kaplan, ELS).

CÁC YÊU CẦU NHẬP HỌC KHÁC CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG
Để biết chi tiết đầy đủ về yêu cầu nhập học, vui lòng truy cập:

douglascollege.ca/international-admission

CÁCH NỘP HỒ SƠ
1. Điền vào mẫu đơn đăng ký tại douglascollege.ca/dci-applications.
2. Chuẩn bị bản sao bảng điểm, bằng cấp chứng chỉ về trình độ tiếng Anh và hộ chiếu hợp lệ.
3. Gửi tất cả tài liệu qua email tới dciadmissions@douglascollege.ca.
Để biết chi tiết đầy đủ về các yêu cầu nhập học và thủ tục nộp hồ sơ,
hãy truy cập douglascollege.ca/dci

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

NGÀY BẮT ĐẦU
Tháng 9
Tháng 1
Tháng 5

THỜI HẠN
31/05
30/09
31/01

Thời hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của chương trình,
thời gian xử lý giấy phép du học (visa) và các điều kiện chương trình đối
tác đặc biệt.

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO HỌC (mỗi năm)

5 LÝ DO HÀNG ĐẦU

KHIẾN DOUGLAS TRỞ

Học phí

17.400 $ (580 $ cho mỗi tín chỉ)*

Chuyên chở

328 $

Cư trú tại nhà dân/Chi phí ăn ở

8.000 $

Sách và đồ dùng học tập

1600 $

Bảo hiểm y tế

600 $

Chi phí khác

3000 $ (dành cho sinh viên từ 18 tuổi trở xuống theo yêu cầu)

Tổng cộng

30.528 $

NÊN KHÁC BIỆT
1

Tính cho một sinh viên cư trú tại nhà dân và sử dụng phương tiện công cộng
trong 2 học kỳ. Lệ phí và chi phí tính bằng đô la Canada và có thể thay đổi.

2

* Tính trên thời gian đào tạo toàn phần

ĐIỂM QUA VỀ

3

TRƯỜNGDOUGLAS

CHƯƠNG TRÌNH ĐA DẠNG
Hơn 65 chương trình thực hành và ứng dụng để
bạn lựa chọn.

HỌC PHÍ THẤP, CHẤT LƯỢNG CAO
Học phí phải chăng nhất tại khu đô thị Metro
Vancouver.

MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC CAO VỚI CÁC
GIÁO SƯ
Tối đa 35 sinh viên/lớp.

TỔNG SỐ SINH VIÊN 20.000+
DU HỌC SINH 3.400+
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QUỐC TỊCH 85+
TỶ LỆ SINH VIÊN TRÊN GIẢNG VIÊN 17:1

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên theo học Chương trình Lãnh đạo Văn
bằng hai có tỷ lệ nhận việc thành công cao hơn
trong ngành của họ.

QUỸ HỌC BỔNG MỖI NĂM 100.000 $
5

THỜI TIẾT
Số giờ nắng mỗi năm 1.920+
Nhiệt độ trung bình cao nhất mùa hè 22°C
Nhiệt độ trung bình cao nhất mùa đông 8°C

LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC
Sinh viên của trường đã liên thông thành công
lên hơn 90 trường đại học trên khắp Canada.

VĂN PHÒNG QUỐC TẾ DOUGLAS
700 Royal Ave., room S2800
New Westminster, BC, Canada
Điện thoại 604 527 5650 Fax 604 527 5516

CANADA

ĐỊA CHỈ GỬI THƯ
PO Box 2503
New Westminster. BC, Canada, V3L 5B2

Seattle

San
Francisco

USA

Toronto
New
York

18254

douglascollege.ca (Trang chủ trường Cao đẳng)
douglascollege.ca/dci (Trang chủ Văn phòng quốc tế)
dciadmissions@douglascollege.ca

Vancouver

