CỬ NHÂN (DANH DỰ)
MARKETING THỜI TRANG VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
(CẤP BẰNG BỞI ĐH NOTTINGHAM TRENT – ANH QUỐC)

I.

TIẾN TRÌNH VÀ HỌC PHÍ:

Tiếng Anh từ 1-5 cấp độ
(2 – 10 tháng)

Cao đẳng dự bị Thiết kế thời
trang và marketing (7 tháng)

Cử nhân (Danh dự) Marketing thời
trang và xây dựng thương hiệu

(36 tháng)

Học phí và chi phí khác

Thời gian
(tháng)
36

Cử nhân Marketing thời trang và xây dựng thương
hiệu
Cao đẳng dự bị Thiết kế thời trang và Marketing
7
Tiếng Anh (một cấp độ - 2 tháng)
2
Các chi phí khác
Phí bảo hiểm/năm
Lệ phí thi chứng chỉ tiếng Anh chuyên nghiệp PCIE (nếu học tiếng
Anh tại MDIS)
Phí học khoá kỹ năng làm việc trước khi tốt nghiệp
Phí hành chính cho cả khoá học Tiếng Anh + Cử nhân
Phí đăng ký thành viên MDIS và phí thành viên 1 năm đầu tiên (có
thể thay đổi tùy theo từng khóa học)
Phí đăng ký
Phí visa sinh viên
Các phí trên đã bao gồm thuế hàng hoá và dịch vụ 7%.

Số tiền
(SGD)
35,096
11,235
2,461
45
278.2
160.5
1,605
235.4
321
90

II.
YÊU CẦU ĐẦU VÀO
 Học sinh hết lớp 9 có thể bắt đầu học từ bậc Cao đẳng dự bị Thiết kế thời trang và Marketing, sau đó lên bậc Cử nhân
chuyên ngành.
 Học sinh đã tốt nghiệp THPT với điểm trung bình từ 7.0 trở lên có thể bắt đầu từ bậc Cử nhân
 Yêu cầu tiếng Anh: TOEFL 550 hoặc IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chứng chỉ PCIE tại MDIS
 Kỳ khai giảng tiếng Anh 2018: 2/1, 5/3, 7/5, 2/6, 27/8, 29/10
 Kỳ khai giảng khóa Dự bị: 12/2, 21/5, 17/9
 Kỳ khai giảng khóa Cử nhân: 23/4, 23/10
III. CẤU TRÚC KHOÁ HỌC:
Cao đẳng dự bị Thiết kế thời trang và Marketing
Môn học
 Nguyên tắc thiết kế
 Học thuyết về thời trang
 Các thuyết khái niệm về thiết kế
 Kinh doanh trong ngành thời trang
Cử nhân (Danh dự) Xây dựng thương hiệu và Marketing trong ngành thời trang
Môn học
Năm 1
 Thời trang và Phong cách: Môi trường xây dựng thương hiệu
 Thời trang và Phong cách: Hệ thống kinh doanh tiếp thị
 Nhập môn Thiết kế và Văn hóa hình ảnh

Thời gian

7 tháng

Thời gian
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Năm 2
 Chiến lược marketing
 Định vị thương hiệu
 Thiết kế và Văn hóa hình ảnh
Năm 3
 Đề án cá nhân cho giai đoạn 1: Nghiên cứu và lập kế hoạch
 Đề án cá nhân cho giai đoạn 2: Thực hành
 Đề án nghiên cứu
IV.

36 tháng

KÝ TÚC XÁ MDIS:

Ký túc xá

MDIS
HOSTEL

Loại phòng (Đăng ký
ở 4 hoặc 6 tháng)

Giá/ tháng/
người (SGD)

1 người

882.75

2 người (có ban công)

722.25

2 người (có cửa sổ)

668.75

4 người (có ban công)

535

4 người (có cửa sổ)

481.5

Các chi phí khác
(SGD)
Phí đăng ký
(Không hoàn lại)

53.5

Đặt cọc

Tiền phòng 1 tháng

Dịch vụ đưa đón sân bay

117.7

* Giá phòng trên đã bao gồm 7% thuế GST và miễn phí sử dụng internet, các đồ đạc trong phòng và các dịch vụ giải trí.
V.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀ XIN VISA:
Giai đoạn

Khi bắt đầu nộp hồ sơ

Sau khi được thông báo có thư
chấp nhận cấp visa của Sở di
trú và ký hợp đồng sinh viên

Giấy tờ cần chuẩn bị
Bản sao giấy khai sinh
Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (học bạ) của 2 cấp học cao nhất
Copy hộ chiếu
Ảnh 4x6 (nền trắng)
Khai form đăng ký học của MDIS, Form Visa
Nộp phí đăng ký bằng hình thức chuyển khoản hoặc mua bankdraft
Nộp tiền học phí và các chi phí khác theo Hợp đồng sinh viên

Số bản
02
02
02
04
S$ 321
Tùy khoá học
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