CỬ NHÂN (DANH DỰ)
VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(ĐƯỢC CẤP BẰNG CỦA ĐẠI HỌC SUNDERLAND – ANH QUỐC)
I.

TIẾN TRÌNH CỦA KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ: (Cập nhật T6/2017)
Tiếng Anh từ 1-5 cấp độ
(2 – 10 tháng)

Cao đẳng dự bị truyền thông
(7 tháng)

Cao đẳng truyền thông
(7 tháng)

Cử nhân (Danh dự) VHTT &
Truyền thông (9 tháng)

Học phí cho chương trình
Cử nhân VHTT & Truyền thông
Cao đẳng Truyền thông
Cao đẳng dự bị truyền thông
Tiếng Anh (một cấp độ - 2 tháng)

Thời gian
(tháng)
9
7
7
2 - 10

Số tiền
(SGD)
13,696
8,025
7,490
2,461

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
Phí thành viên MDIS và phí thành viên 2 năm đầu tiên (có
thể thay đổi)
Phí đăng ký
Phí visa sinh viên
Các phí trên đã bao gồm thuế hàng hoá và dịch vụ 7%.

45
278.2
160.5
1,605
272.85
321
90

II.
YÊU CẦU ĐẦU VÀO
 Học sinh hết lớp 9 (Đủ 15 tuổi tại thời điểm nhập học) tại VN có thể đăng ký học từ bậc Cao đẳng dự bị
truyền thông, sau đó lên Cao đẳng và Cử nhân (9 tháng) hoặc lựa chọn hết Dự bị vào thẳng Cử nhân (18
tháng) – Học phí khóa 18 tháng là 23,540 S$
 Học sinh hết lớp 12 sẽ bắt đầu học từ bậc Cao đẳng sau đó lên Cử nhân 9 tháng – Học phí khóa Cử nhân 9
tháng là 13,696 S$
 Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chứng chỉ PCIE tại MDIS
III.
LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2018
- Khai giảng khoá tiếng Anh: 2/1, 5/3, 7/5, 2/6, 27/8, 29/10
- Khai giảng khóa Cao đẳng dự bị: 19/2, 21/5, 20/8, 19/11
- Khai giảng Khoá Cao đẳng: 19/3, 18/6, 22/10
- Khai giảng Khoá Cử nhân: 16/7 (đối với hs học 9 tháng), 20/8 (đối với học sinh học 18 tháng)
IV.

CHI TIẾT KHOÁ HỌC

Cử nhân danh dự Văn hóa thông tin và Truyền thông
Môn học
 Media studies (20 tín chỉ)
 Cultural Theory and Popular Culture 2 (20 tín chỉ)
 Advanced Public Relations (20 tín chỉ)
 Media Ethics (20 tín chỉ)
 Media Project (40 tín chỉ)

Thời gian

9 tháng

Cao đẳng truyền thông
Môn học

Thời gian



Structure and Professional Practice of Print Media



Media Ethics and Law



Advertising: Strategic Planning & Management



Structure and Professional Practice of Broadcast Media



Mass Media Research



Public Relations: Strategic Planning & Management



Graduation Project

7 tháng

Cao đẳng dự bị truyền thông
Môn học









Thời gian

Human & Mass Communications : Structure & Process
Social Behavioural Studies
The Dynamics of Mass Communications
Techniques of Professional Speaking & Writing
TV & Radio Production
Journalism & News Broadcasting
Advertising: Strategy & Effective Practice
Public Relations: Strategy & Effective Practice
Graduation Project

V.

7 tháng

KÝ TÚC XÁ MDIS:
Ký túc xá

MDIS
HOSTEL

Loại phòng (Đăng ký
ở 4 hoặc 6 tháng)
1 người
2 người (có ban công)
2 người (có cửa sổ)
4 người (có ban công)

Giá/ tháng/
người (SGD)
882.75
722.25
668.75
535

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

53.5

Đặt cọc

Tiền phòng 1 tháng

Dịch vụ đưa đón
117.7
sân bay
* 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.
4 người (có cửa sổ)

481.5

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

Khi bắt đầu nộp hồ sơ

Sau khi được thông báo có

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

thư chấp nhận cấp visa của
Sở di trú và ký hợp đồng
sinh viên

khoá học

XẾP HẠNG CỦA ĐẠI HỌC SUNDERLAND, UK
o Trường Kinh doanh tốt nhất Đông Bắc Anh (theo Guardian University Guide 2012)
o Xếp hạng chung: Thứ 53 trường tốt nhất trên toàn Anh Quốc (The Guardian Guide 2013)
o Khoa Quản trị và kinh doanh: xếp hạng 31 tại Anh (theo The Guardian University Guide
2013)
Eduzone là Công ty chuyên du học Singapore, là đại diện chính thức của MDIS. Eduzone cũng vinh dự là
top agent suất xắc nhất của MDIS tại Việt Nam.
Tìm hiểu và nộp hồ sơ du học MDIS Singapore tại Eduzone, quý vị sẽ được các chuyên gia tư vấn du học
Singapore với 15 năm kinh nghiệm du học Singapore sẽ trực tiếp tư vấn về chọn ngành, khóa học phù hợp.
Bên cạnh đó Eduzone còn cung cấp dịch vụ








Tư vấn miễn phí tại Công ty hoặc tại nhà
Dịch vụ miễn phí
Dịch thuật miễn phí
Bố trí nhà ở miễn phí
Tặng vé máy bay Vietnam Airlines cho học sinh
Đón sân bay miễn phí tại Singapore
Tặng balo du học và nhiều quà tặng đặc biệt hấp dẫn khác

Chi tiết liên hệ với các văn phòng của Eduzone 0983.010580 (HN); 0934.67.64.68 (HCM)
Du học Eduzone – “Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm”

