
            

 
HỌC VIỆN PSB, SINGAPORE 

 
Học viện PSB Academy là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu ở Singapore với hơn 50 năm kinh 
nghiệm cung cấp nền tảng giáo dục chất lượng cao đến các học viên. Chính niềm tin đã làm nên sự khác 
biệt ở PSB để có thể giúp đỡ học viên của mình có nhiều lợi thế trong lực lượng lao động ngày nay. 
 

Các chương trình cấp bằng được liên kết với những trường đại học hàng đầu của Úc và Anh Quốc. PSB 
thực sự tin rằng môi trường học tập toàn diện đóng vai trò then chốt trong việc bồi dưỡng và đào tạo nên 
những sinh viên giỏi toàn diện. Năm 2016, Học viện PSB đã được Tập đoàn BERG (Business 
Excellence and Research Group), tổ chức nghiên cứu và đánh giá doanh nghiệp xuất sắc của Singapore, 
trao giải “Cơ sở giáo dục tư tốt nhất Singapore” và cũng được tổ chức nghiên cứu giáo dục 
JobsCentral Learning công nhận là 
trường tư thục tốt nhất ở Singapore. 
Nhờ nền tảng học thuật vững chãi với 
đội ngũ hơn 300 giảng viên, cộng tác 
viên toàn thời gian và bán thời gian, 
PSB tự tin truyền tải những bài học khơi 
dậy nguồn cảm hứng cho hơn 11.000 
sinh viên bản địa và quốc tế. 
 

Đội ngũ nhà giáo đa dạng và tận tụy của 
PSB luôn hướng đến thúc đẩy trọn vẹn 
tiềm năng trong mỗi sinh viên, và trang bị cho các em những kiến thức và kĩ năng phù hợp với nhu cầu 
luôn thay đổi trong thế giới công nghiệp ngày nay. Sinh viên của PSB được tiếp cận trực tiếp với nhiều 
dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Phương thức giáo dục nhấn mạnh học tập thông qua thực hành được thực hiện 
thông qua hệ thống các phòng máy tính, phòng thí nghiệm kĩ thuật và khoa học được trang bị đầy đủ của 
PSB. Sinh viên có thể sử dụng toàn bộ khu vui chơi giải trí và tương tác trong một cộng đồng sinh viên 
quốc tế. Từ tháng 5/2017, sinh viên sẽ có thêm một khu khuôn viên học xá rộng 30,000 m2 ngay trong 
trung tâm thành phố, được trang bị những giảng đường rộng lớn, phòng thu radio và truyền hình và vô 
số không gian học nhóm. 
 

PSB còn có một nhóm phụ trách sinh viên chuyên tổ chức hội thảo, tham quan kiến tập, dự án sinh viên, 
hội trại, và thậm chí các chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài để thúc đẩy quá trình học tập của 
mỗi em. 
 

PSB cũng là một số ít các cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận Edutrust 4 năm, Top 3 trường được yêu 
thích nhất Singapore. 
 



            

KHÓA HỌC, HỌC PHÍ, KỲ NHẬP, ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO 2020 

Course /Chương trình Thời 
lượng 

 
Ngày nhập 
học 2020 

 
Học phí (bao 
gồm 7% GST) 

Entry Requirement/  
Điều kiện đầu vào 

PSB Academy (English Course) 

Certificate in English Proficiency (Level 
1-5) - CEP / 
Chứng chỉ Tiếng Anh Chuyên Ngành 
(Cấp Độ 1 đến cấp độ 5) 

6 - 8 tuần 
1 cấp độ  

6/1; 9/3; 
4/5; 1/7; 
1/9; 2/11 

S$13,375 
($2,675)/ mỗi 

cấp độ) 

- Học xong lớp 8 
- Làm bài kiểm tra tiếng anh đầu vào 

Certificate in Academic English (CAE)  
Chứng chỉ Tiếng Anh Chuyên Ngành 
(Nâng cao cấp độ 6 ) 

3 tháng 6/1; 1/4; 
1/7; 1/10 S$4,280 

- IELTS 5.5, không band nào dưới 5.0 hoặc hoàn 
tất CEP L5 
' Áp dụng: (1) Học Bachelor: Hoàn thành năm 1, 
năm 2 đại học  (2) Học Master:  Hoàn thành đại 
học 

International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) /  
Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế 
(IGCSE) 

12 tháng 10/2; 13/7 
S$19,260/năm 

không bao 
gồm tài liệu 

-  Hoàn thành Lớp 9 
- IELTS 5.0 hoặc hoàn thành CEP L5 

PSB Academy (Certificate/ Chứng chỉ) - Dành cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT 

Certificate in Business Management 
(CBM) 

6 tháng 

6/1; 9/3 
20/4; 1/6; 

 13/7; 28/8;  
5/10; 16/11 

$4.280 

- Tốt nghiệp THCS, Hoàn thành lớp 9, điểm TB 
7.0/ Hoàn thành lớp 10, điểm TB 6.5 /Hoàn thành 
lớp 11, điểm TB 6.0 hoặc đang học dở lớp 12 
hoặc Bằng cấp tương đương ( GCE ‘O’ level) 
- IELTS 5.5 / TOEFL ibt 69 / Tối thiểu D7 GCE O - 
Level English / Hoàn thành khóa học TA tại PSB/ 
Personal Test for English (PTE - A) 46 

Certificate in Media and 
Communication (CMC) 

6/1; 20/4; 
13/7; 5/10;  $4.280 

Certificate in Engineering Foundation 
(CEF) 

6/1;6/4;6/7;
5/10 

$4.280,0 
Certificate in InfoComm Technology 
(CICT) 
Certificate in Sports and Exercise 
Science (CSES) 

6/1; 6/4; 
6/7; 5/10 $4.280 

Foundation Diploma in Life Sciences 
(FDLS) 6 tháng 10/2; 22/6; 

14/9 $10.528,80 

- Tốt nghiệp lớp 10, điểm TB 7.0 hoặc Tốt nghiệp 
lớp 11, điểm TB 6.5 
- IELTS 5.5/ TOEFL Ibt 69/ Tối thiểu D7 in GCE O-
Level English/ Pearson Test for English (PTE-A) 
46/ Hoàn thành chương trình Certificate in 
English của PSB Academy 

PSB Academy (Diploma/ Postgraduate) 

Diploma in Business Administration 
(General) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 tháng ( 
thời gian 
học thực 

6/1; 2/3; 
6/4; 4/5; 
6/7; 24/8; 
5/10; 16/11 

$11.556,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tốt nghiệp THPT (có bằng THPT) lớp 12 điểm TB 
6.0 / Hoặc hoàn thành Cert của PSB Academy 

Diploma in Business Administration 
(Accounting & finance) 

 
6/1;6/4;6/7;
5/10; 16/11 

 
 
 
 
 
 

Diploma in Media & Communication 

Diploma in Tourism And Hospitality 
Management 
Diploma in  Business Administration 
(Digital marketing) 



            

Diploma in Electrical Engineering 
Technology 

tế)  
 
 

6/1;6/4;6/7;
5/10; 16/11 

$12.840,0 

- IELTS 5.5, không môn nào dưới 5.0 / TOEFL ibt 
69 (Writing tối thiểu 14) / Tối thiểu C6 GCE O - 
Level English/ Hoàn thành khóa học TA  level 5 tại 
PSB/ Personal Test for English (PTE - A) 46 
- Nếu có bằng cao đẳng có thể cân nhắc được 
giảm môn 

Diploma in Mechanical Engineering 
Technology  

Diploma in Industrial Engineering  

Diploma in InfoComm Technology  
$10,743 

$10,593 + 
$150 material) Diploma in Network Defense and 

Forensic Countermeasures 

Diploma in Sports and Exercise Science  $10.593,0 

Diploma in Communications 
Management ( không có pathway) 

6/1;6/4;6/7;
5/10; 16/11 $11.556,0 

Diploma in Global Supply Chain 
Management 

18 tháng( 
gồm 12 
tháng 
học + 6 
tháng 
làm 
project 
hoặc 
thực 
tập)* 
chương 
trình 
thực tập 
không 
cam kết 

6/1;6/4;6/7;
5/10; 16/11 $11.556,0 

- Bắt buộc hoàn thành  lớp 12 điểm TB 6.0 (đủ 18 
tuổi)- IELTS 5.5, không môn nào dưới 5.0 / TOEFL 
ibt 69 (Writing tối thiểu 14) / Tối thiểu D7 GCE O - 
Level English/ Hoàn thành khóa học TA  level 5 tại 
PSB/ Personal Test for English (PTE - A) 46 

Postgraduate Diploma in Global 
Logistics and Supply Chain 
Management/ Chứng chỉ thạc sĩ ngành 
hậu cần toàn cầu và quản lý chuỗi cung 
ứng 

9 
months/ 
9 tháng 

16/3; Sep $11.525,18 

- Tốt nghiệp Đại học được công nhận ( case by 
case) 
-  IELTS 6.0, không kĩ năng nào dưới 5.5 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

University of Newcasttle, Australia  - Chương trình Cử nhân lấy bằng của Đại học Newcastle Úc 

Bachelor of Business  
- Leadership & Management and 
Marketing  
- International Business 
- Entrepreneurship and Innovation 

- 16 
months/ 
16 tháng 
(top-up)- 
4 kỳ 

6/1; 4/5; 
31/8 

- $28,076.8(16 
modules) 
*top-up 

- Hoàn thành năm 1 năm 2 Đại Học được công 
nhận hoặc  
- Hoàn thành chương trình Diploma của PSB 
Academy hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành bằng nghề ( 3 năm) 
- IELTS 6.0, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- TOEFL Internet-based tối thiểu 60 (22 Writing, 
và 18 Speaking, Listening, Reading) 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Bachelor of Commerce (Accounting) 

Bachelor of Information Technology 
(Enterprise Information Technology 
and Software Development & 
Applications) 

- 16 
months/ 
16 tháng 
(top-up)- 
4 kỳ 6/1; 4/5; 

31/8 

- $27,734.4(16 
modules) 
*top-up 

Bachelor of Electrical and Electronic 
Engineering 36 

months/ 
36 tháng  

$67.709,60 
Bachelor of Mechanical Engineering  



            

 
Bachelor of Communication (PR & 
Journalism) 

- 16 
months/ 
16 tháng 
(top-up)- 
4 kỳ 

6/1; 4/5; 
31/8 

- $28,076.8(16 
modules) 
*top-up 

- Hoàn thành năm 1,2 Đại Học được công nhận 
hoặc  
- Hoàn thành chương trình Diploma của PSB  
- IELTS  6.5, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- Internet-based TOEFL test score 93, không kĩ 
năng nào dưới 21 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Master of Business Administration 
12 
months/ 
12 tháng 

6/1; 4/5; 
31/8 $29.147 

- Tốt nghiệp đại học được công nhận  
- IELTS  6.5, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- Internet-based TOEFL test score 93, không kĩ 
năng nào dưới 21 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

University of Wollongong, Australia (UOW) - Bachelor - Chương trình Cử nhân lấy bằng của ĐH Wollongong, Úc 

Bachelor of Commerce (Finance) 

- 16 
months/ 
16 tháng 
(top-up)- 
4 kỳ 

6/1; 
4/5;24/8 

- 27,734.4 (16 
modules)*top-

up 

- Hoàn thành chương trình Diploma của PSB 
Academy hoặc bằng cấp tương đương 
- IELTS 6.0, Reading and Writing:6.0; Listening 
and Speaking: 5.0 
- TOEFL Internet-based 79; Reading:18; Writing: 
20 ; Listening: 17; Speaking: 16   
- Pearson Test for English (PTE-A) 57; Reading & 
Writing: 57;  Listening & Speaking: 50 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Bachelor of Commerce ( Management 
& Marketing) 

Bachelor of Commerce ( Supply Chain 
Management) 

Edith Cowan University, Australia - Cử nhân lấy bằng của Đại học Edith Cowan, Úc 

Bachelor of Science - Cyber Security  
16 
months/ 
16 tháng 

13/1; 11/5; 
7/9  $25,680  

- Hoàn thành năm 1,2 Đại Học được công nhận 
hoặc  
- Hoàn thành chương trình Diploma của PSB 
(DNFFC) Academy hoặc bằng cấp tương đương 
- Hoàn thành bằng nghề ( 3 năm)  
- IELTS 6.0, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- TOEFL Internet-based tối thiểu 60 (22 Writing, 
và 18 Speaking, Listening, Reading) 

Graduate cert of Cyber Security  
4 
months/ 
4 tháng 

9/3; 11/5; 
6/7;31/8; 

26/10 

 $9,202  - Tốt nghiệp đại học được công nhận hoặc 
chương trình Bachelor tại PSB 
- IELTS  6.5, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- Internet-based TOEFL test score 93, không kĩ 
năng nào dưới 21 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Master of Cyber Security  
16 
months/ 
16 tháng 

 $32,100  

La Trobe, Australia  - Bachelor - Cử nhân lấy bằng của đại học La Trobe, Úc 

Bachelor of Biomedical Sciences/ Khoa 
học y sinh 

24 
months/ 
24 tháng 

18/05; 7/9 $47.508 

- Hoàn thành chương trình PSB Academy 
Foundation Diploma in Life Science, hoặc có 
bằng tương đương 
- Hoàn thành năm 1,2 tại Đại học được công 



            

Bachelor of Science (Biotechnology)/ 
Công nghệ sinh học 

nhận và có ngành học/môn học liên quan 
- Hoàn thành Global Assessment Certificate 
(GAC) 
- IELTS 6.5, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- TOEFL Internet-based tối thiểu 60 (22 Writing, 
và 18 Speaking, Listening, Reading) 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Bachelor of Science (Pharmaceutical 
Science)/ khoa học dược phẩm 

Coventry University, UK (CU)- Bachelor & Master - Cử nhân và Thạc sĩ lấy bằng của Đại học Coventry, Anh Quốc 

Bachelor Of Arts With Honours in 
Accounting & Finace 

16 
months/ 
16 tháng 

23/03; 
27/07; 
23/11 

$21.571,20 - Hoàn thành GCE A Level (3 môn thuộc ngành 
business) hoặc bằng cấp liên quan 
- Hoàn thành PSB Academy Diploma, hoặc bằng 
cấp liên quan 
*Chú ý: Tùy vào bằng Cao Đẳng hay Đại học, mà 
trường sẽ xét miễn giảm môn học cho chương 
trình liên thông. 
- IELTS 6.0, không kĩ năng nào dưới 5.5 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Bachelor Of Arts With Honours in 
Business & Finance 
Bachelor Of Arts With Honours in 
Business & Marketing 
Bachelor Of Arts With Honours in 
Digital Marketing 
Bachelor of Arts with Honours in 
International Hospitality and Tourism 
Management 

Bachelor of Science with Global 
Logistics (Top-up) 
Bachelor Of Arts With Honours in 
Media and Communication 

Bachelor of Engineering with Honours 
in Electrical & Electronic  Engineering 

$24.524,40 
Bachelor of Engineering with Honours 
in Mechanical Engineering 
Bachelor of Science with Honours in 
Computer Science 
Bachelor of Science with Honours in 
Ethical Hacking & Cyber Security 

Master of Science In Engineering 
Business Management/ Thạc sỹ khoa 
học ngành quản lý kinh doanh kỹ thuật 

12 
months/ 
12 tháng 

$21.828 

- Hoàn thành chương trình bậc Đại Học liên quan 
tới ngành Kĩ thuật hoặc quản lý, hoặc các ngành 
liên quan- Có kinh nghiệm làm việc nhiều năm 
trong nghề nếu bằng cấp không đủ chứng 
minhnăng lực học thuật hoặc không liên quan- 
IELTS 6.5, không kĩ năng nào dưới 5.5- Hoàn 
thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Master Of Business Administration In 
Global Business 

12 
months/ 
12 tháng 

$27.175,86 

- Hoàn thành chương trình bậc Đại Học được 
công nhận 
- Có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong nghề 
nếu bằng cấp không đủ chứng minh 
năng lực học thuật hoặc không liên quan 
- IELTS 6.5, không kĩ năng nào dưới 5.5 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Edinburgh Napier,UK (EN) - Bachelor & Master - Cử nhân và Thạc sĩ lấy bằng của Đại học Edinburgh Napier,UK  



            

Bachelor of Arts (Hons) Hospitality & 
Tourism Mgmt (Top-up) 

12 
months/ 
12 tháng 

2/3; 6/7; 
26/10 $18.585,9 

- Hoàn thành PSB Academy Diploma in Tourism 
and Hospitality Management hoặc có bằng cấp 
liên quan 
- Hoàn thành năm 1 và năm 2 ngành liên quan tại 
đại học được ENU công nhận 
-  IELTS 6.0, không kĩ năng nào dưới 5.5 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Bachelor of Science Sport & Exercise 
Science (Top-up) 

16 
months/ 
16 tháng 

2/3; 6/7; 
26/10 $26.450,4 

- Hoàn thành PSB Academy Diploma in Sport & 
Exercise science t hoặc có bằng cấp liên quan 
- Hoàn thành năm 1 và năm 2 ngành liên quan tại 
đại học được ENU công nhận 
-  IELTS 6.0, không kĩ năng nào dưới 5.5 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Master of Science International 
Business Management 

12 
months/ 
12 tháng 

3/2; 1/6; Oct $21.186 

- Hoàn thành chương trình bậc Đại Học được 
công nhận 
- Có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong nghề 
nếu bằng cấp không đủ chứng minh 
năng lực học thuật hoặc không liên quan 
-  IELTS 6.5, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Massey University  

Master of Analytics 
12 
months/ 
12 tháng 

Jan; Sep $27.071 

- Tốt nghiệp đại học được công nhận  
- IELTS  6.5, không kĩ năng nào dưới 6.0 
- Internet-based TOEFL test score 93, không kĩ 
năng nào dưới 21 
- Hoàn thành chương trình Certificate in English 
(Advanced) của PSB Academy 

Note: 
- Mỗi học kỳ của Cert và Dip được ước tính là 3 tháng ( đóng tiền 1 lần) 
- Mỗi học kỳ của degree được ước tính là 4 tháng ( đóng tiền 2 lần) 
- Nếu có sự thay đổi về thời gian và học phí, PSB sẽ thông báo sau   
Lưu ý: Học phí đã bao gồm 7% thuế GST, chưa bao gồm Phí Ghi Danh 450 SGD và các phụ phí khác. Các thông tin về trên có thể được 
thay đổi theo từng thời điểm mà không cần báo trước 

 
 

LỆ PHÍ KHÁC 

Sinh viên Quốc tế 

Phí ghi danh (Nộp cùng với hồ sơ; phí không hoàn trả) S$450.00 

Phí nộp hồ sơ visa (Student Pass STP)  S$30.00 (trả cho ICA) 

Phí lấy thẻ sinh viên (Student Pass STP)  S$60.00 (trả cho ICA) 

Phí khám sức khỏe (Thu trực tiếp cho cơ sở khám bệnh) S$50.00 

Phí Hành chính, phát triển sinh viên cho sinh viên học hệ Cử nhân 
Phí Hành chính, phát triển sinh viên cho sinh viên học hệ Thạc sỹ 

S$1,070.00 
S$1,284.00 



            

Phí chuyển tiếp (cho sinh viên chuyển tiếp lên khóa mới) S$300.00 

Đồng phục (Áp dụng cho sinh viên học Diploma in Global Hospitality Management) S$321.00 

Phí bảo hiểm khóa học (Fee Protection Scheme) PSB Academy chi trả  

Phí bảo hiểm y tế hàng năm (Medical Insurance Fees) PSB Academy chi trả  

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO SINH VIÊN CỦA DU HỌC EDUZONE 

• Miễn phí tư vấn, Miễn dịch thuật  
• Miễn 100% phí dịch vụ (Khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào cho Eduzone) 
• Miễn phí đón sân bay tại Singapore  
• Tặng vé máy bay sang Singapore cho học sinh 
• Tặng thẻ đi tầu MRT, Bus, balo du học và nhiều ưu đãi khác 

EDUZONE là công ty chuyên du học Singapore. Với hơn 18 năm kinh nghiệm của những chuyên gia du học 
Singapore trực tiếp tư vấn chọn ngành, chọn trường và giải đáp các thắc mắc, bằng tất cả sự tận tâm, tận hiến, tận 
tình, Eduzone cam kết sẽ mang lại cho quý vị một dịch vụ xứng tầm. Hotline 0983010580 (HN) 0934676468 
(HCM). Website www.duhocsing.vn 

Eduzone – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 

Coventry University, Anh 
 


