
THÔNG TIN DU HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SEGi 

1) Đất nƣớc Malaysia 

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Đất nước 

này bao gồm 13 bang và 3 lãnh thổ liên bang với tổng diện tích đất là 329.847 km
2 

. 

Malaysia bị chia tách làm hai phần qua biển Đông, bao gồm bán đảo Malaysia và 

Đông Malaysia (hay còn gọi là Borneo thuộc Malaysia). Quốc gia này có biên giới 

trên bộ với Thái Lan, Indonesia và Brunei trong khi đó có biên giới trên biển với 

Singapore, Việt Nam và Philipines. Thủ đô của Malasia là Kuala Lumpur, song nơi đặt 

trụ sở của chính phủ liên bang là Putrajaya. Malaysia là một quốc gia nhiệt đới, là một 

trong 17 quốc gia đa dạng sinh học siêu cấp trên Trái Đất với nhiều loài đặc hữu. 

Malaysia được xếp thứ 37 trong số “Những quốc gia tốt nhất Thế giới” do Tạp chí 

Quốc tế Mỹ Newsweek khảo sát. 

Đây là đất nước đa dân tộc và đa văn hóa, đặc điểm này đóng một vai trò lớn trong 

chính trị quốc gia. Hiến pháp tuyên bố Hồi giáo là quốc giáo trong khi đó vẫn bảo vệ 

cho quyền tự do tôn giáo. Nguyên thủ quốc gia là Quốc vương và người đứng đầu 

chính phủ liên bang là Thủ tướng. 

Ngày nay, Malaysia có một nền kinh tế thị trường công nghiệp mới, có GDP danh 

nghĩa xếp thứ ba tại Đông Nam Á và xếp thứ 29 trên thế giới. 

Malaysia có cơ sở hạ tầng thuộc hàng phát triển nhất tại Châu Á. Hệ thống viễn 

thông chỉ đứng sau Singapore tại Đông Nam Á, với gần 5 triệu thuê bao điện thoại cố 

định và trên 30 triệu thuê bao điện thoại di động. Hệ thống đường bộ trải dài 98.721 

km
 
và có 1821 km đường cao tốc. Malaysia có 118 sân bay. 

Ngôn ngữ chính thức tại Malaysia là tiếng Malaysia, đây là hình thái tiêu chuẩn 

hóa của tiếng Mã Lai. Về mặt lịch sử, tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính trên thực tế 

tuy nhiên hiện tại, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ thứ hai của đất nước này. Tiếng Anh 

đóng vai trò là ngôn ngữ giảng dạy toán và khoa học trong toàn bộ các trường công. 

Tiếng Anh Malaysia là một hình thái của tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Anh Anh. 

Đơn vị tiền tệ chính thức của Malaysia là đồng Ringgit Malaysia. 1 Ringgit được 

chia thành 100 sen (xu) và có ký hiệu là MYR. 

Ẩm thực: Không thể phủ nhận rằng Malaysia là thiên đường ẩm thực, với các món 

ăn phản ánh các khía cạnh đa văn hóa của người dân. Hầu hết mọi người đều đồng ý 

rằng không có quốc gia nào trên thế giới có nhiều loại thực phẩm ngon, phong phú như 

Malaysia. Mua sắm ở Malaysia: Đây là thiên đường mua sắm và là điểm đến hấp dẫn 

đối với những tín đồ thời trang, làm đẹp…  

Du lịch: Malaysia còn là điểm đến du lịch nổi tiếng. Lonely Planet, một trong 

những cuốn sách hướng dẫn du lịch phổ biến nhất bầu chọn Malaysia là một trong 

những địa điểm du lịch tốt nhất Thế giới. 

Học tập:  

- Malaysia hiện đứng thứ 11 trong điểm đến học tập ưa thích nhất Thế giới. 

- Tạp chí Mỹ Newsweek bình chọn Malaysia đứng thứ 8 trong danh sách những 

nước có thu nhập trung bình có ngành giáo dục tốt nhất trong khảo sát “Những 

quốc gia tốt nhất Thế giới” năm 2010”. 



- Lợi thế khi học tập ở Malaysia: Giáo dục chất lượng cao theo tiêu chuẩn Quốc 

tế được Bộ Giáo dục Đại học và Cơ quan Bằng cấp Malaysia quy định. 

2) Trƣờng Đại học SEGi 

2.1 Tổng quan về Đại học SEGi 

Đại học SEGi một tập đoàn chuyên về giáo dục được thành lập 1977, tính đến nay 

đã hơn 30 năm kinh nghiệm và đã đạt được khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. 

Bên cạnh là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học và sau đại học thì trường 

còn có thêm những chương trình giảng dạy bắt kịp với sự phát triển của các ngành 

công nghiệp và các nhu cầu xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của khá nhiều sinh 

viên. 

 Lịch sử: Trong hơn 35 năm qua, Tập đoàn Đại học SEGi đã đi đầu trong nền 

công nghiệp giáo dục dân lập, đào tạo hàng vạn sinh viên có trình độ cao, đạt nhiều 

thành tựu trong sự nghiệp và thành công trong cuộc sống. SEGi là một trong những 

trường đại học dân lập lớn nhất Malaysia với hơn 28.000 sinh viên đang theo học tại 7 

địa điểm của trường ở Kota Domansara, Kuala Lumpur, Subang Jaya, Penang và 

Kuching. 

 Đối tác toàn cầu: SEGi đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các trường hàng 

đầu trên thế giới cũng như các công ty lớn nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau 

khi ra trường, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho nền công nghiệp Malaysia. 

Đối tác của SEGi bao gồm: Anh Quốc có Đại học Teeside, Đại học Sheffield, Đại 

học Abertay Dundee, Đại học Greenwich, Đại học Sunderland, Đại học London, Đại 

chọ Plymouth St.Mark và Đại học York St.John; Mỹ có Đại học Upper Iowa; Australia 

có Đại học Southern Queensland. 

 Chương trình học được công nhận: SEGi có các chương trình học có tính ứng 

dụng cao, được Bộ Giáo dục Đại học Malaysia công nhận. 

 Thực tập: Sinh viên trường SEGi được hưởng lợi từ việc tham gia thực tập ở 

các công ty tốt nhất trong môi trường làm việc thực sự, từ đó có cơ hội thể hiện khả 

năng trong môi trường công việc cạnh tranh. 

 Chương trình phát triển nghề nghiệp: Sinh viên trường SEGi được hưởng lợi từ 

chương trình phát triển nghề nghiệp được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kỹ 

năng và kiến thức căn bản. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ 

do Đại học East London cung cấp. 

 Chương trình học chất lượng: Trường Đại học SEGi đạt chất lượng Bậc 6 do 

Cơ quan kiểm định chất lượng MQA - Viện Đại học Malaysia trao. SEGi là một trong 

tổng số 35 tổ chức được vinh dự nhận giải thưởng cao quý này. 

 Giảng viên: Đội ngũ giảng viên trường SEGi có trình độ học vấn cao, đam mê 

công việc và có kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm thực tế về nền công nghiệp, 

nhiều người trong đó giữ vị trí cao trong các tổ chức hàng đầu Malaysia. 

 Vị trí chiến lược: Tất cả các cơ sở của trường SEGi đều nằm ở vị trí chiến lược, 

có giao thông đi lại thuận tiện, gần các khu trung tâm mua sắm sầm uất, ngân hàng, 

nhà hàng, các địa điểm vui chơi và du lịch… 

http://hoithaoduhoc.net/news/2543/1309/du-hoc-malaysia---dai-hoc-segi.aspx


 Trang thiết bị hiện đại: Sinh viên trường SEGi được hưởng lợi từ trang thiết bị 

học tập hiện đại bao gồm máy tính, phòng đa chức năng, triển lãm nghệ thuật, phòng 

thí nghiệm, nha khoa,… cũng như các phòng luyện tập thể thao như sân bóng rổ, bóng 

chày, cầu lông. 

 Xuất sắc đạt tiêu chuẩn 6 sao: Trong hệ thống đánh giá chất lượng các trường 

Cao đẳng Malaysia (Malaysian Quest Evaluation System for Private Colleges-

MyQuest) thực hiện bởi Bộ Giáo dục Đại học Malaysia, Trường Cao đẳng SEGi 

Subang Jaya trực thuộc tập đoàn Đại học SEGi là một trong ba trường duy nhất của 

Malaysia được đánh giá chất lượng 6 sao. 

 Thành tựu 

• Giải thƣởng Doanh nghiệp Xuất sắc KLSE 2003 – Thị trường Chứng khoán 

Kuala Lumpur 

• Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 – Tập đoàn Đánh giá Chất lượng 

ABS (Mỹ)  

• Top Buys: Investment Themes for 2005 - AmResearch Sdn. Bhd.  

• Top Công ty có vốn nhỏ Malaysia – 100 Viên ngọc - OSK Research Sdn. 

Bhd.  

• Top 10 Cổ phiếu 2004 - Personal Money (The Edge)  

• Top 100 Công Ty có Doanh thu cao nhất (trong vòng 5 năm) - The Edge, 

June 20, 2005  

• Cổ phiếu đƣợc lựa chọn 2005 - Malaysian Business 

• Top Đề cử Giải thưởng Ernst & Young Master Entrepreneur 16 October, 2008  

• Giải thưởng CEO tại Tổng hợp Kinh doanh Công nghệ ASEAN 31 October 

2008. 

2.2  Các khuôn viên, cơ sở, chương trình học của Trường Đại học SEGi 

Cơ sở chính của trường có tổng đầu tư 150 triệu Ringgit, tọa lạc trên mảnh đất 

rộng lớn tại Kota Damansara. Trường Đại học SEGi chính thức được Thủ tướng 

Malaysia đọc diễn văn khai mạc vào ngày 18/02/2008. Trường chính thức trở thành 

trường Cao đẳng vào ngày 30/06/2008 và trở thành trường Đại học vào tháng 08 năm 

2012.  

 Cơ sở tại Kota Damansara thực sự là một dấu ấn cho các cơ sở giáo dục tư 

nhân. Hiện tại, đang có hơn 12.000 sinh viên đang theo học tại cơ sở này. Bên cạnh đó, 

hiện nay cơ sở đang có mối liên kết mạnh mẽ với một số trường đại học như Đại học 

Sheffield, Đại học Sunderland, Đại học Upper Iowa… 

 Cơ sở Subang Jaya: Cơ sở mới gồm 12 tầng nằm trong “vành đai Đại học” tại 

một trong những thành phố lớn nhất nước. Đây là một trong những cơ sở mới của 

trường, được xây dựng với những trang thiết bị hiện đại, thu hút học sinh trong nước 

lẫn quốc tế. Tuy mới thành lập không được lâu nhưng đã có hơn 200 sinh viên đạt 

được những danh hiệu của các trường Đại học nổi tiếng. 

 Cơ sở Kuala Lumpur: Được thành lập vào năm 1977, là một hệ thống Cao đẳng 

tại trường. Cơ sở nổi tiếng với các ngành kinh doanh, kế toán, marketing, các ngành 

khoa học. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, đã có hàng ngàn người tốt nghiệp tại đây và 



rất thành công trong công việc của họ. Cơ sở tạo sự thuận tiện, thoải mái tối đa cho 

người học. Sinh viên có thể lựa chọn giờ học phù hợp nhất cho mình ngay cả vào buổi 

tối và cuối tuần. 

 Cơ sở Penang: Hiện nay, lượng sinh viên châu Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt 

Nam, Iran… theo học tại cơ sở này ngày càng nhiều. Các cơ sở vật chất tại đây luôn 

được đầu tư, thay đổi sao cho phù hợp với nhu cầu hiện tại. Tại đây, có rất nhiều 

chuyên ngành mà sinh viên có thể lựa chọn. 

 Cơ sở Sarawak: Nổi tiếng về các ngành Luật, kinh doanh, kế toán, marketing, 

công nghệ thông tin. Cũng như những cơ sở khác, hàng ngàn sinh viên của trường sau 

khi tốt nghiệp đều rất thành công trong sự nghiệp của họ. Với một vị trí chiến lược, 

nằm ngay tại trung tâm của một thành phố hiện đại, Segi Sarawak là sự lựa chọn hàng 

đầu cho các bạn sinh viên khi theo học tại trường. 

2.3  Nơi ở: 

Chỗ ở bao gồm khu vực trong và ngoài khuôn viên nhà trường, từ những khu ký 

túc xá truyền thống cho đến những căn hộ sống chung hiện đại. Với phạm vi rộng lớn 

của trường về chỗ ở sẽ đáp ứng được nhu cầu cho tất cả sinh viên. Tất cả các phòng 

đều có mức giá hợp lý và vị trí thuận lợi, gần với khuôn viên trường. Bộ phận Trung 

tâm Hỗ trợ Sinh viên (SSC) sẽ trợ giúp cho các bạn sinh viên từng bước bằng cách 

cung cấp những lời khuyên và thông tin bổ ích giúp các bạn tìm được chỗ ở thích hợp 

nhất với mình. 

 Ký túc xá nhà trường: Nằm trong khuôn viên chính, cung cấp cho sinh viên nơi 

ở thoải mái và thuận tiện. Phòng ở có điều hòa được trang bị giường, bàn ghế học 

tập, tủ chén, quạt. Những nội thất dùng chung bao gồm TV, phòng chờ, toilet, 

cantin, cửa hàng tiện lợi và máy giặt. 

 Khu ở tư nhân: Danh sách nơi ở sẽ được Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên cung cấp. 

Sinh viên có thể tham khảo mục quảng cáo của các tờ báo địa phương để có thêm 

nhiều sự lựa chọn hơn.  

2.4 Chương trình học 

Đại học SEGi đào tạo đa dạng các ngành nghề ở các cấp độ khác nhau, từ cao đẳng 

đến sau đại học. Sinh viên khi theo học tại trường có thể chuyển tiếp qua các trường 

Đại học liên kết ở Anh hoặc Úc để tiếp tục chương trình học của mình. 

Các ngành đào tạo tại trường gồm có: Y dược, nha khoa, dược sĩ và khoa học về 

sức khỏe, kinh doanh, kế toán, cơ khí, môi trường, giáo dục, khoa học xã hội, luật, 

nhãn khoa, điều dưỡng, quản trị du lịch khách sạn và các khóa học nghề. 

 

 

 

 

 

3) Chƣơng trình học cụ thể và chi phí 

3.1) Chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh, Kế toán và Quản trị 

Năm 2014: 



Chương trình của trường: Tháng 1, 4, 7, 9 

Chương trình của Đối tác: Tháng 2, 7, 9 

 

Phí Quản lý RM USD 

Phí Đăng ký chương trình 500 167 

Phí hỗ trợ làm visa (thanh toán 1 lần) 1,500 500 

Phí xử lý (khi đăng ký) 1,000 333 

Bảo hiểm (hàng năm) 500 167 

Kiểm tra sức khỏe (hàng năm) 250 83 

Phí Visa (hàng năm) 100 33 

Phí đăng ký sinh viên quốc tế (thanh toán 1 lần) 300 100 

Phí Quản lý sinh viên quốc tế (thanh toán 1 lần) 2,100 700 

Tài nguyên điện tử (hàng năm) 825 275 

Tiền ký quỹ (thanh toán 1 lần) (được hoàn trả khi 

kết thúc khóa học) 
300 100 

Tổng cộng 7,375 2,458 



CHƢƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH 

NGÀNH KINH DOANH, KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ 

 
Đại học SEGi- Chứng chỉ đào tạo 

3 năm 
Học phí hàng năm 

 
Trả góp Học kỳ 1 Học kỳ II 

Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh 
Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải 

tài liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 
Chứng chỉ Kế toán Học phí (Năm 1) 4,750$ 

 
Học phí (Năm 1) 3,333$ 1,417$ 

Chứng chỉ Marketing Học phí (Năm 2) 4,750$ 

 
Học phí (Năm 2) 3,333$ 1,417$ 

  Tổng 10,283$ 

    

       Đại học SEGi- Cử nhân đào tạo 3 

năm 
Học phí hàng năm 

 
Trả góp Học kỳ I Học kỳ II 

Cử nhân Quản trị kinh doanh 
Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải 

tài liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 
Chuyên ngành:  Tổng quan Quản 

trị/ Quản trị Marketing/ Quản trị tài 

chính/Quản trị nguồn nhân lực/ 

Quản lý chuỗi cung ứng 

Học phí (Năm 1) 4,000$ 

 

Học phí (Năm 1) 3,333$ 667$ 

Học phí (Năm 2) 4,333$ 

 

Học phí (Năm 2) 3,333$ 1,000$ 

Học phí (Năm 3) 4,667$ 

 

Học phí (Năm 3) 3,333$ 1,333$ 

  Tổng 13,783$ 

    

       Đại học SEGi- Cử nhân đào tạo 4 

năm 
Học phí hàng năm 

 
Trả góp Học kỳ I Học kỳ II 

Cử nhân Kế toán 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải 

tài liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 
Học phí (Năm 1) 3,875$ 

 

Học phí (Năm 1) 3,333$ 542$ 

Học phí (Năm 2) 3,875$ 

 

Học phí (Năm 2) 3,333$ 542$ 

Học phí (Năm 3) 3,875$ 

 

Học phí (Năm 3) 3,333$ 542$ 

Học phí (Năm 4) 3,875$ 

 

Học phí (Năm 4) 3,333$ 542$ 

  Tổng 16,283$ 

    

       Đại học SEGi và Đại học Abertay 

Dundee, Anh quốc - Cử nhân đào 

tạo 3 năm 

Học phí hàng năm 
 

Trả góp Học kỳ I Học kỳ II 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải 

tài liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 

Cử nhân Quản trị Kinh doanh Học phí (Năm 1) 5,000$ 

 

Học phí (Năm 1) 3,333$ 1666$ 

Chuyên ngành:  Tổng quan Quản Học phí (Năm 2) 5,333$ 

 

Học phí (Năm 2) 3,333$ 2,000$ 



trị/ Quản trị Marketing/ Quản trị tài 

chính/Quản trị nguồn nhân lực 
Học phí (Năm 3)  5,633$ 

 

Học phí (Năm 3) 3,333$ 2,300$ 

Tổng 16,750$ 

    

       Đại học SEGi và Đại học Abertay 

Dundee, Anh quốc - Cử nhân đào 

tạo 4 năm 

Học phí hàng năm 

 

Trả góp Học kỳ I Học kỳ II 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải 

tài liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 

Cử nhân Kế toán 

Học phí (Năm 1) 4,575$ 

 

Học phí (Năm 1) 3,333$ 1,242$ 

Học phí (Năm 2) 4,575$ 

 

Học phí (Năm 2) 3,333$ 1,242$ 

Học phí (Năm 3) 4,575$ 

 

Học phí (Năm 3) 3,333$ 1,242$ 

Học phí (Năm 4) 4,575$ 

 

Học phí (Năm 4) 3,333$ 1,242$ 

Tổng 19,083$ 

    

       Chƣơng trình của ĐH 

Sunderland, UK- Cử nhân đào 

tạo 3 năm 

Học phí hàng năm 
 

Trả góp Học kỳ I Học kỳ II 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải tài 

liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 

Cử nhân Kinh doanh và Quản trị 

- 3+0 

Học phí (Năm 1) 4,333$ 

 

Học phí (Năm 1) 3,333$ 1,000$ 

Phí kiểm tra £250 

 

Phí kiểm tra £250 

Học phí (Năm 2) 4,500$ 

 

Học phí (Năm 2) 3,333$ 1,167$ 

Phí kiểm tra £250 

 

Phí kiểm tra £250 

Học phí (Năm 3) 4,383$ 

 

Học phí (Năm 3) 3,333$ 1,050$ 

Phí kiểm tra £1000 
 

Phí kiểm tra £1000 

Tổng 16,750$ 

    

       Đại học SEGi- Cử nhân đào tạo 3 

năm 
Học phí hàng năm 

 
Trả góp Học kỳ I Học kỳ II 

Cử nhân Kế toán và Tài chính 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải tài 

liệu 
783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở 

vật chất/Tải tài liệu 
783$ 

 

Học phí (Năm 1) 4,000$ 

 

Học phí (Năm 1) 3,333$ 666$ 

Học phí (Năm 2) 4,333$ 

 

Học phí (Năm 2) 3,333$ 1,000$ 

Học phí (Năm 3) 4,667$ 

 

Học phí (Năm 3) 3,333$ 1,333$ 

Tổng 13,783$ 

     

 



3.2) Chương trình cấp bằng Đại học Mỹ 

CHƢƠNG TRÌNH CẤP BẰNG ĐẠI HỌC MỸ 

Chƣơng trình học của Đại học 

UPPER IOWA, Mỹ- Cử nhân Đại 

học đào tạo 4 năm 

Học phí hàng năm 
 

Trả góp Học kỳ I 

Học kỳ 

II 
Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật 

chất/Tải tài liệu 783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật 

chất/Tải tài liệu 783$   

Ngành đơn (40 môn học) Học phí (Năm 1) 5,167$ 

 
Học phí (Năm 1) 3,333$ 1,833$ 

Truyền thông/ Tài chính/ Quản trị/ 

Marketing/ Tâm lý học 4+0 

Học phí (Năm 2) 5,167$ 

 
Học phí (Năm 2) 3,333$ 1,833$ 

Học phí (Năm 3) 5,167$ 

 
Học phí (Năm 3) 3,333$ 1,833$ 

Ngành kép (40 môn học) Học phí (Năm 4) 5,167$ 

 
Học phí (Năm 4) 3,333$ 1,833$ 

Truyền thông và Tâm lý học/ 

Marketing và Quản trị/ Tài chính và 

Marketing/ Quản trị và Tài chính 
Tổng cộng 21,450$     

    

       
Chƣơng trình học của Đại học 

UPPER IOWA, Mỹ- Cử nhân Đại 

học đào tạo 4 năm 

Học phí hàng năm 

 

Trả góp Học kỳ I 

Học kỳ 

II 
Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật 

chất/Tải tài liệu 783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật 

chất/Tải tài liệu 783$   

Ngành kép (45 môn học) Học phí (Năm 1) 5,667$ 

 
Học phí (Năm 1) 3,333$ 2,333$ 

Tâm lý học và Quản trị/ Tâm lý học và 

Tài chính/ Tâm lý học và Marketing 
Học phí (Năm 2) 5,667$ 

 
Học phí (Năm 2) 3,333$ 2,333$ 

Học phí (Năm 3) 5,667$ 

 
Học phí (Năm 3) 3,333$ 2,333$ 

Học phí (Năm 4) 5,667$ 

 
Học phí (Năm 4) 3,333$ 2,333$ 

Tổng cộng 23,450$ 

    

       
Chƣơng trình học của Đại học 

UPPER IOWA, Mỹ- Cử nhân Đại 

học đào tạo 4 năm 

Học phí hàng năm 

 

Trả góp Học kỳ I 

Học kỳ 

II 
Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật chất/Tải 

tài liệu 783$ 

 

Phòng thí nghiệm/Cơ sở vật 

chất/Tải tài liệu 783$   

Ngành kép (46 môn học) Học phí (Năm 1) 5,750$ 

 
Học phí (Năm 1) 3,333$ 2,417$ 

Truyền thông và Quản trị/ Truyền 

thông và Marketing/ Truyền thông và 

Tài chính 

Học phí (Năm 2) 5,750$ 

 
Học phí (Năm 2) 3,333$ 2,417$ 

Học phí (Năm 3) 5,750$ 

 
Học phí (Năm 3) 3,333$ 2,417$ 

Học phí (Năm 4) 5,750$ 

 
Học phí (Năm 4) 3,333$ 2,417$ 

Tổng cộng 23,783$ 

    



 

LƢU Ý QUAN TRỌNG: 
1) Tỷ giá hối đoái được dựa trên RM3.2 = 1 AUD; RM5.50 = 1GP và RM 3.00 = 1 USD. Tất cả các tỷ giá có thể thay đổi theo tỷ giá hối 

đoái hiện hành. Tất cả các khoản phí sẽ được chuyển đổi qua đồng Ringgit Malaysia (RM). 

2) Tất cả các khoản phí đã được thanh toán sẽ không được hoàn lại cũng như chuyển giao, ngoại trừ các khoản tiền gửi, được hoàn lại sau 

khi trừ khấu trừ thiệt hại cũng như mất mát cho tài sản của Đại học SEGi. 

3) Sinh viên phải thanh toán đủ các khoản phí cho học kỳ đầu tiên và tất cả các khoản khác/ lệ phí quản lý trước khi đến trường Đại học 

SEGi. 

4) Yêu cầu về tiếng Anh: Phải có chứng nhận về kết quả tiếng Anh đạt ít nhất 5.5 điểm IELTS hoặc tương đương (chỉ dành cho các ứng 

viên sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2). Sinh viên không đạt được kết quả này sẽ phải tham gia khóa học Chương trình tiếng Anh 

chuyên sâu (IEP). 

5) Đại học SEGi có quyền thay đổi tất cả các khoản phí nêu trên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Vui lòng tham khảo Điều khoản 

và các Điều kiện của Đại học SEGi để biết về các điều kiện và các điều khoản chung. 

6) Tất cả các khoản phí phải được thanh toán cho “SEGI University SDN BHD”. Có thể thanh toán bằng tiền mặt/ thẻ tín dụng/ điện 

chuyển tiền hoặc chuyển trực tiếp qua ngân hàng tới tài khoản sau. 

- Vui lòng viết tên sinh viên, số hộ chiếu và số tài khoản vào mặt sau của ngân phiếu/ hối phiếu hoặc phiếu điện thanh toán. 

- Vui lòng email bản sao phiếu chuyển tiền cùng với tên đầy đủ và số hộ chiếu của sinh viên tới cho nhân viên tư vấn của mình. 

 

Tên người thụ hưởng: SEGi University SDN BHD 

Tên Ngân hàng: Ngân hàng OCBC Berhad (Malaysia) 

Số tài khoản Người thụ hưởng: 7071059595 (Ngân hàng OCBC) 

Mã Swift: OCBCMYKL 

Số điện thoại Người thụ hưởng: +603-61452613/+603-61452643 

Địa chỉ Ngân hàng: Damansara Utama Selangor (chi nhánh Uptown) 
 


