
CƠ H�I
TH�C T�P

CÓ LƯƠNG

Trư�ng Khách s�n Sydney · Melbourne là trư�ng khách s�n duy nh�t hình thành 

thông qua m�i h�p tác đ"c đáo gi#a trư�ng đ�i h$c công l%p, Đ�i h$c Southern 

Cross và t%p đoàn đ'u tư khách s�n toàn c'u, Mulpha Australia. N(n giáo d)c 

đ�i h$c đ*ng c�p th+ gi-i k+t h�p v-i trình đ" hi/u bi+t và nh#ng k+t n�i th0c 

t+ trong ngành s1 giúp sinh viên t�t nghi2p trư�ng chúng tôi đư�c đánh giá cao 

trong ngành qu3n lý khách s�n và du l4ch. 

Chương trình C6 nhân Kinh doanh Qu3n lý Khách s�n và chương trình Th�c sĩ Du 

l4ch Qu�c t+ và Qu3n lý Khách s�n k+t h�p lý thuy+t v-i kinh nghi2m th0c hành 

thông qua chương trình Làm vi2c K+t h�p H$c t%p và chương trình th0c t%p đo�t 

gi3i thư8ng c9a chúng tôi. Hãy b:t đ'u con đư�ng d;n t-i s0 nghi2p v-i các vai 

trò đa d�ng trong m"t trong nh#ng ngành phát tri/n nhanh nh�t 8 Úc và trên 

toàn th+ gi-i.

C! NHÂN KINH DOANH QU"N LÝ 

KHÁCH S#N 

CH$NG CH% SAU Đ#I H'C DU L(CH 

QU)C T* & QU"N LÝ KHÁCH S#N

 VĂN B-NG SAU Đ#I H'C DU L(CH QU)C 

T* & QU"N LÝ KHÁCH S#N

TH#C SĨ DU L(CH QU)C T* & QU"N LÝ 

KHÁCH S#N

H O T E L S C H O O L . S C U . E D U . A U
Southern Cross University S� Nhà cung c�p CRICOS: 01241G

M�i quan h! h"p tác đ$c đáo gi%a 

Trư0ng Khách s1n Đ1i h2c Hàng đ4u c5a Úc



B � N G  Đ � I  H � C  V À  S A U  Đ � I  H � C

Đ!A ĐI"M
Sydney & Melbourne 

KHAI GI#NG
2018: tháng 2, tháng 6, tháng 10

TH$I GIAN
6 tháng toàn th!i gian

CRICOS
086104C

T"NG TÍN CH# 4

H�C PHÍ NĂM 2018
Tín ch$ 3.110 đô-la I M'i năm 12.440 đô-la 

THÔNG TIN KHÓA H�C
N)u mu*n tăng thêm các k+ năng 
ho/c thăng 5 )n s7 nghi9p c;a mình 
trong th!i gian ng<n, Ch=ng ch$ Sau 
Đ?i h@c Du lAch Qu*c t) và QuBn lý 
Khách s?n, ch=ng ch$ SCU, là cách lý 
tưFng đJ tăng thêm ki)n th=c mà 
không cLn phBi h@c tr@n chương 
trình th?c sĩ. 

B?n sV b<t đLu h@c cách quBn lý 
trong ngành du lAch, khách s?n-nhà 
hàng và khách s?n ho?t đWng F cXp 
đW toàn cLu. 

QU&C T'
BYng cXp tương đương bYng CZ 
nhân Úc (ho/c ch=ng minh có h@c 
l7c ho/c trình đW chuyên môn tương 
đương); 5 )ng Anh tương đương 
IELTS H@c thuft 6,0 và không thang 
điJm nào thXp hơn 5,5.

Đ!A ĐI"M
Sydney & Melbourne 

KHAI GI#NG
2018: tháng 2, tháng 6, tháng 10

TH$I GIAN
1 năm toàn th!i gian

CRICOS
086103D

T"NG TÍN CH# 8

H�C PHÍ NĂM 2018
Tín ch$ 3.110 đô-la I M'i năm 24.880 đô-la 

THÔNG TIN KHÓA H�C
B?n sV h@c cách đ*i phó vwi các x nh 
hu*ng khác nhau và thư!ng gay 
go liên quan đ)n khách, du khách, 
khách hàng, nhân viên, nhà cung 
cXp, chính quyzn đAa phương và các 
bên th= ba khác đJ đBm bBo khách 
c;a b?n đư{c hưFng trBi nghi9m 
t*t đ|p.

Trong văn bYng nâng cao SCU này, 
b?n sV phát triJn k+ năng phát triJn 
và th7c hi9n k) ho?ch du lAch và 
khách s?n-nhà hàng đJ đBm bBo đ?t 
đư{c m}c 5 êu kinh doanh F cXp đW 
toàn cLu.

QU&C T'
BYng cXp tương đương bYng CZ 
nhân Úc (ho/c ch=ng minh có h@c 
l7c ho/c trình đW chuyên môn tương 
đương); 5 )ng Anh tương đương 
IELTS H@c thuft 6,0 và không thang 
điJm nào thXp hơn 5,5.

Đ!A ĐI"M
Sydney & Melbourne 

KHAI GI#NG
2018: tháng 2, tháng 6, tháng 10

TH$I GIAN
2 năm toàn th!i gian

CRICOS
086101F

T"NG TÍN CH# 16

H�C PHÍ NĂM 2018
Tín ch$ 3.110 đô-la I M'i năm 24.880 đô-la 

THÔNG TIN KHÓA H�C
Trong bYng cXp SCU này, b?n sV h@c 
cách phBn =ng vwi nhizu x nh hu*ng 
gay go khác nhau trong khi giúp cho 
khách và du khách đư{c hưFng trBi 
nghi9m đ/c bi9t. B?n sV h@c cách 
phát triJn và th7c hi9n k) ho?ch 
khách s?n/du lAch đJ đBm bBo đ?t 
đư{c các m}c 5 êu kinh doanh F cXp 
đW toàn cLu vwi tLm hiJu bi)t sâu 
s<c vz cách các thA trư!ng khách 
s?n-nhà hàng ho?t đWng F các đAa 
điJm khác nhau liên quan đ)n 
doanh nghi9p c;a mình như th) 
nào. B?n sV có đư{c nh�ng k+ năng 
h@c tfp, khB năng sáng t?o và năng 
l7c vz văn hoá cB đ!i cùng vwi k+ 
năng giao 5 )p cho s7 nghi9p thay 
đ�i không ng�ng và toàn cLu. 

QU&C T'
BYng cXp tương đương bYng CZ 
nhân Úc (ho/c ch=ng minh có h@c 
l7c ho/c trình đW chuyên môn tương 
đương); 5 )ng Anh tương đương 
IELTS H@c thuft 6,5 nói chung.

Đ!A ĐI"M
Sydney & Melbourne 

KHAI GI#NG
2018: tháng 2, tháng 6, tháng 10

TH$I GIAN
3 năm toàn th!i gian 

CRICOS
086102E

T"NG TÍN CH# 24

H�C PHÍ NĂM 2018
Tín ch$ 3.225 đô-la I M'i năm 25.800 đô-la 

THÔNG TIN KHÓA H�C
CZ nhân Kinh doanh QuBn lý Khách 
s?n là bYng cXp SCU và là điJm khFi 
đLu lý tưFng cho bXt c= ai mu*n lfp 
s7 nghi9p trong các doanh nghi9p 
liên quan đ)n khách s?n-nhà hàng, 
tfp trung vào quBn lý.

B?n sV h@c đư{c nh�ng đizu cLn 
thi)t đJ đizu hành khách s?n khi)n 
khách hàng hài lòng, cũng như h@c 
đư{c các k+ năng quBn lý và lãnh 
đ?o đJ giúp b?n trF thành ngư!i 
quBn lý hi9u quB.

QU&C T'
B!ng c"p tương đương v&i L&p 12 Úc 

kèm t tuy'n sinh c(n thi)t; * )ng Anh 

tương đương IELTS H+c thu,t 6,0 và 

không thang đi'm nào th"p hơn 5,5. 

Nhà trư/ng có th' m/i ngư/i n3p 

đơn d4 cu3c ph7ng v"n trong th8 

t9c đăng ký sau cùng.

C( NHÂN KINH DOANH 
QU#N LÝ KHÁCH S�N 

CH)NG CH* SAU Đ�I H�C 
DU L!CH QU&C T' & QU#N 
LÝ KHÁCH S�N

VĂN B�NG SAU Đ�I H�C DU 
L!CH QU&C T' & QU#N LÝ 
KHÁCH S�N

TH�C SĨ DU L!CH QU&C T' & 
QU#N LÝ KHÁCH S�N

C Á C H  T H ) C  N - P  Đ Ơ N
Khi nhfn đư{c đơn, Trư!ng Khách s?n sV liên h9 vwi b?n đJ s<p x)p cuWc ph�ng vXn.

Southern Cross University  S* Nhà cung cXp CRICOS: 01241G

PHÂN HI/U SYDNEY
60 Phillip Street
Sydney NSW 2000, Australia
P: 1800 810 211
P: +61 2 8249 3200
E: hotelschool@scu.edu.au

PHÂN HI/U MELBOURNE
LLu 3, 399 Lonsdale Street
Melbourne VIC 3000, Australia
P: 1800 810 211
P: +61 3 9601 3400
E: hotelschool@scu.edu.au

© 2017 Mulpha Hotel Pty Ltd (ACN 070 662 627) và Đ@i h+c Southern Cross (g+i chung là ĐDi tác) – BFo lưu t"t cF các quyGn. 
THE HOTEL SCHOOL (và các bi)n th' bao gJm nhưng không gi&i h@n THE HOTEL SCHOOL SYDNEY, THE HOTEL SCHOOL MELBOURNE và THE HOTEL SCHOOL GOLD COAST) (Thương hiVu c(u chWng) là Thương hiVu c8a Mulpha 
Hotel Pty Ltd (ACN 070 662 627) và Đ@i h+c Southern Cross k)t hXp

M*i quan h9 
h{p tác đWc 
đáo gi�a 


