
Dù bạn đang muốn trở thành một nhà quản trị nhà hàng khách 
sạn chuyên nghiệp hay yêu thích nghiên cứu chuyên ngành 
về lĩnh vực này, chương trình đào tạo hai năm Thạc Sĩ Ngành 
Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế tại ICHM sẽ giúp bạn trở thành 
những người tiên phong tạo ra sự đổi mới để đi đến thành 
công.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là 
lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn, nhu cầu tuyển dụng 
nhân lực có bằng cấp sau đại học và kinh nghiệm quốc tế 
ngày càng cao. Chương trình đào tạo Thạc Sĩ được thiết kế 
để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức chuyên sâu, hiện 
đại về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động kinh doanh 
của khách sạn, các kỹ năng tác nghiệp và phương pháp vận 
dụng nghệ thuật ứng xử trong hoạt động thực tiễn, phù hợp 
với các điều kiện môi trường quốc tế. Đặc biệt, khi bạn theo 
học tại ICHM - thành phố Adelaide, Úc. 

Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn học các lĩnh vực liên quan 
như quản trị du lịch và nhà hàng. Sinh viên tốt nghiệp từ các 
trường đại học / cao đẳng hoặc có bằng cấp liên quan đến 
kinh doanh nhà hàng / khách sạn, có thể nhận được Chứng 
nhận Recognition of Prior Learning (RPL). 

Để biết thêm chi tiết, truy cập https://www.ichm.edu.au/
future-students/recognition-of-prior-learning
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Học Kỳ 3: 20-22 Tuần nghiên cứu và học tập tại trường

Học Kỳ 4: 20-24 Tuần thực tập và nghiên cứu chuyên sâu tại 
môi trường làm việc 

Học kỳ cuối của Chương trình Thạc Sĩ tạo điều kiện cho bạn 
cơ hội 6 tháng thực tập (trong nước hoặc ngoài nước Úc). Kỳ 
thực tập này sẽ giúp bạn vận dụng lý thuyết vào môi trường 
làm việc thực tế, nâng cao khả năng thích ứng, kỹ năng mềm 
và phát triển nắm bắt tâm lí khách hàng.

Sinh viên cần đạt yêu cầu tối thiểu 200 giờ kinh nghiệm trước 
khi bước vào học kỳ này. Nhóm tư vấn hướng nghiệp tại ICHM 
sẽ hỗ trợ sinh viên tìm được một vị trí thích hợp, với hầu hết 
các vị trí thực tập ở Úc đều được trả lương bằng hoặc trên 
lương căn bản tùy theo kinh nghiệm. 

Với bề dày thành tích 30 năm trên thế giới về sáng lập và đào 
tạo các bằng cấp ngành nhà hàng-khách sạn, ICHM  luôn tự 
hào về chất lượng và số lượng các vị trí thực tập cho sinh viên 
của mình với các đối tác nội địa và quốc tế. Hơn 2500 cựu 
sinh viên hiện đang là những nhà lãnh đạo, quản lí trong nhiều 
doanh nghiệp.

Dẫn đầu về tỉ lệ tuyển dụng 
sau đại học tại Úc. 96,3% sinh 
viên tốt nghiệp tại ICHM có 
việc làm trong 12 tháng đầu 
tiên.
 (QILT 2021 Graduate Outcome Survey)

WWW.ICHM.EDU.AU
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Adelaide là thủ phủ và thành phố lớn nhất tiểu bang Nam Úc. 
Nơi đây cũng đồng thời là thành phố lớn thứ 5 nước Úc với dân 
số hơn 1.3 triệu người. Ở Adelaide, người nước ngoài chiếm 
29,8% tổng dân số, cộng đồng người Việt Nam định cư cũng 
khá nhiều khiến môi trường sống đa dạng với các nền văn hóa 
khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, Adelaide là một thành phố nổi 
tiếng về ẩm thực, nhà hàng và rượu vang (70% lượng xuất khẩu 
rượu của Úc đến từ vùng Nam Úc)

Adelaide
Tiểu Bang 
Nam Úc

Adelaide-
Thành phố lý 
tưởng để đến 
và học về nghệ 
thuật quản trị 
khách sạn.

NGƯỜI TIÊN PHONG

Năm 1 - Học Kỳ 1 : Chứng nhận Tốt Nghiệp 
Graduate Certificate in International Hotel Management

1 Study Adelaide 2022;

2 The Economist Intelligence Unit’s Global Liveability Index 2021

THẠC SĨ  NGÀNH QUẢN TRỊ  KHÁCH SẠN QUỐC TẾ
MASTER OF INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT

Năm 1 - Học Kỳ 2 : Chứng chỉ Tốt Nghiệp 
Graduate Diploma in International Hotel Management

Năm 2: Bằng Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Khách Sạn Quốc Tế
Master of International Hotel Mangement

 » Hơn 40,000 du học sinh đến từ 130 
nước trên thế giới đang theo học, 
sinh sống và làm việc tại Adelaide 1 

 » Đứng hạng 3 trong các nước đáng 
sống nhất trên thế giới năm 2021 2

 » Chi phí sinh hoạt rẻ hơn 12% so với 
các thành phố khác của Úc 1 

 » “Thành phố 10 Gigabit” - Adelaide 
luôn cung cấp dịch vụ internet tốc 
độ cao và chất lượng

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - các chương 
trình học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện nay, tập 
trung khai thác tư duy đột phá với cách tiếp cận hiện đại.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP QUỐC TẾ  - trang bị nền tảng vững 
chắc với cộng đồng sinh viên đa dạng, hỗ trợ sinh viên thích 

ứng với cuộc sống học tập mới tại Úc.

LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP - chương trình học tích hợp 
thực hành giúp sinh viên trải nghiệm thực tế nhất và kết nối 
tới những doanh nghiệp chủ chốt trong ngành.



Khóa học Dự bị Thạc Sĩ Chương trình Thạc Sĩ

Thời gian 6 tháng 2 năm

Học phí $16,000 AUD 
($4,000 AUD mỗi môn học)

$52,000 AUD 
($4,000 AUD mỗi môn học)

Phí tuyển 
sinh $250 AUD $250 AUD

Khai giảng 25 - 29 Tháng 7, 2022 25 - 29 Tháng 7, 2022

Tiếng Anh 
đầu vào

 IELTS 6.0 (các kỹ năng 
không dưới 5.5) hoặc các 
chứng chỉ tương đương

IELTS 6.5 (các kỹ năng 
không dưới 6.0) hoặc các 
chứng chỉ tương đương

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng 
liên hệ với đại lý du học của bạn hoặc truy 
cập trang web ICHM bằng cách scan mã QR.

Website: ichm.edu.au
Email: admissions@ichm.edu.au

CRICOS  Provider No. 02914G 
TEQSA Provider ID PRV12099

 /ichmaustralia 
 @ichm_australia  
 /school/ichm_australia 
 /c/ichmadelaideaustralia

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi mà không thông báo trước. Tất cả các khoản 
phí sẽ được điều chỉnh hàng năm theo giá trị gia tăng. Học phí và các chi phí sinh hoạt ước 
tính có hiệu lực tại thời điểm xuất bản (30 tháng 3 năm 2022). Vui lòng tham khảo trang 
web ICHM để được cập nhật thông tin mới nhất.

CRICOS Course Code:  097745A, 097744B, 097743C, 099349G

Chỗ ở (ước tính) 

Lựa chọn Giá thuê 1 tuần* 1 người

Chung cư 1 phòng ngủ $160–$300 $160–$300

Chung cư 2 đến 3 phòng ngủ $180–$320 $90–$110

Nhà chung 3 đến 4 phòng ngủ $180–$320 $180–$320
*Lưu ý: Các địa điểm trong nội thành sẽ có giá cao hơn. Chỗ ở được trang bị đầy đủ tiện 
nghi nội thất thường phải trả thêm $40 đến $80 mỗi tuần

Chi phí sinh hoạt khác (ước tính)

Mức chi tiêu trung bình cho 1 tuần Đô la Úc (AUD) 
Thực phẩm $120–$150
Điện, nước, internet, điện thoại $40–$60
Giặt sấy bên ngoài $20–$40
Đi lại (giao thông công cộng) $15–$20
Giải trí/vui chơi $50-$100
Đồ dùng vệ sinh cá nhân $20–$50
Phần ăn tại McDonald $7–$11
Phần ăn tại Café (như bánh mì, mì ý, bánh ngọt) $8–$15

Cốc cà phê trong trung tâm thành phố $4–5

1 lít xăng $1.3-$1.8

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN NĂM NHẤT

  Ứng viên đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh 
tương ứng với chương trình học của ICHM sẽ được nhận học bổng 
giá trị 10% học phí.
 

  Ứng viên đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh 
đạt IETLS 7.0 hoặc các chứng chỉ tương đương sẽ được nhận học 
bổng giá trị 15% học phí.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG CHO CÁC NĂM TIẾP THEO 

  Nếu sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ 65 (Credit level) 
trở lên trong tất cả các môn học năm đầu, sinh viên sẽ nhận được 
học bổng 15% giá trị học phí cho năm tiếp theo.   

  Nếu sinh viên không đạt một môn bất kỳ, học bổng sẽ không 
được áp dụng cho môn học thi lại.

  Nếu sinh viên không đạt quá giới hạn các môn cho phép trong 
chương trình học, học bổng sẽ không tiếp tục được áp dụng.

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

Sinh viên không cần nộp đơn ứng tuyển. Tất cả ứng viên đạt đủ 
điều kiện sẽ được nhận được học bổng cho đến khi đủ hạn ngạch. 
Sinh viên cần duy trì việc ghi danh chương trình học toàn thời 
gian cho mỗi năm học.

Thời hạn của Học bổng là thời gian tối thiểu mà chương trình học 
có thể được hoàn thành. 

Vui lòng truy cập website hoặc liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh 
của ICHM để biết thêm chi tiết.

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

HỌC BỔNG TUYỂN SINH

CHI PHÍ SINH HOẠT

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ THẠC SĨ 
PRE-MASTERS OF INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT

Đây là một lựa chọn thay thế hàng đầu giúp sinh viên đạt đủ 
tiêu chuẩn đầu vào của bằng Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Khách 
Sạn Quốc Tế tại ICHM. Với thời gian học 6 tháng, sinh viên sẽ 
được trang bị nền tảng vững chắc và thích nghi với cách học 
mới trước khi bước vào chương trình Thạc Sĩ. 

Khóa học sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết và kiến thức 
chuyên ngành cơ bản để giúp sinh viên quốc tế hoàn toàn có 
khả năng theo kịp chương trình thạc sĩ. Sinh viên cần đạt điểm 
trung bình của tất cả các môn để đủ điều kiện chuyển thẳng 
vào chương trình hai năm Thạc Sĩ.

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO 
Hoàn thành các chứng chỉ ba năm sau trung học tương đương 
với Bằng Cao đẳng liên kết (Associate Degree) và Văn bằng 
Cấp cao (Avanced Diploma) của Úc. Tiếng Anh đầu vào đạt 
IELTS 6.0 (các kỹ năng không dưới 5.5) hoặc tương đương.

Chứng nhận tốt nghiệp Sau đại học về Quản Trị Khách Sạn 
Quốc Tế là khóa học toàn thời gian 6 tháng được thiết kế để 
tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế phát triển kiến thức chuyên 
ngành và kỹ năng cơ bản để đảm nhận các vị trí quản lý cấp 
vừa và thấp. Khóa học được coi như là khóa dự bị cao học và 
được đi kèm với chương trình thạc sĩ.

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO
Tối thiểu có Bằng Cử nhân (AQF Cấp độ 7 tại Úc hoặc các 
bằng quốc tế tương đương); hoặc có kinh nghiệm làm việc 
trong ngành tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý cấp trung hoặc 
Văn bằng Cấp cao (Advanced Diploma) trong bất kỳ chuyên 
ngành nào với kinh nghiệm làm việc trong ngành tối thiểu 3 
năm (AQF Cấp độ 6 tại Úc hoặc các bằng quốc tế tương 
đương). Tiếng Anh đầu vào đạt IELTS 6.0 (các kỹ năng không 
dưới 5.5) hoặc chứng chỉ tương đương.

CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
GRADUATE CERTIFICATE IN INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT


