
CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
CỬ NHÂN TẠI ĐẠI 
HỌC UCAM

Ngôn ngữ: Tiếng TBN / Tiếng Anh

Thời lượng học: 4 năm (tiếng TBN) / 3 năm (tiếng Anh)

Học phí: € 6000/năm

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh
KHOA KINH TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh của trường đại học UCAM 
hướng tới các sinh viên quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, tổ chức và xã 
hội ở cấp độ doanh nghiệp, sinh viên sẽ được đào tạo toàn diện để 
thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sinh viên sau khi ra 
trường sẽ có đầy đủ kiến thức và kỹ năng phù hợp để mở một doanh 
nghiệp riêng, làm việc cho các tổ chức quốc tế hoặc địa phương, 
giảng dạy và nghiên cứu…

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận bằng kép của UCAM và trường 
đại học Stanffordshire, trường Leeds Trinity All Saints (Anh) hoặc 
trường Ecole Suprérieure de Commerce Troyes (Pháp). Các bạn sinh 
viên còn có cơ hội nhận bằng kép với hai ngành là Du lịch và Luật.

Ngôn ngữ: Tiếng TBN

Thời lượng học: 4 năm

Học phí: € 5194,8/năm

Chương trình cử nhân khoa học máy tính
KHOA KỸ THUẬT

Chương trình cử nhân ngành khoa học máy tính cung cấp các kiến 
thức cơ bản về công nghệ và khoa học cần thiết để các bạn sinh viên 
có thể tham gia vào lĩnh vực khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp, 
các bạn có thể lựa chọn những công việc đa dạng khác nhau như nhà 
phát triển phần mềm, thiết kế trang web, kỹ sư hệ thống, quản lý hệ 
thống…

Các ngành nghề về khoa học máy tính đang chiếm 2 trong top 10 
ngành nghề hot nhất hiện nay tại Tây Ban Nha. Sinh viên còn có cơ hội 
nhận bằng kép ngành Khoa học máy tính - Điện tử viễn thông.

Ngôn ngữ: Tiếng TBN  

Thời lượng học: 4 năm

Học phí: € 5175/năm  

Chương trình cử nhân kiến trúc
KHOA KỸ THUẬT

Chương trình cử nhân kiến trúc của đại học UCAM hướng đến các bạn 
sinh viên có đam mê với kiến trúc, có kiến thức nền tảng về toán, vật 
lý và ngôn ngữ đồ họa và muốn nâng cao hiểu biết của mình trong 
lĩnh vực kiến trúc. UCAM luôn tìm kiếm những thế hệ sinh viên muốn 
tự mình sáng tạo, thể hiện vốn hiểu biết về nghệ thuật, lịch sử và đánh 
giá cao cái đẹp.

Là một trong những ngành đào tạo nổi tiếng của Tây Ban Nha, sinh 
viên theo học ngành này có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những công 
trình kiến trúc nổi tiếng như La Sagrada Familia, Puerta de Alcalá, 
Puerta de San Vicente… Sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành 
kiến trúc sư chuyên nghiệp, tham gia các dự án xây dựng, làm việc 
trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, lĩnh vực kiến trúc môi trường, chuyên 
viên kỹ thuật trong các dự án/cơ quan chính phủ, giảng viên chuyên 
ngành kiến trúc…

Ngôn ngữ: Tiếng TBN / Tiếng Anh

Thời lượng học: 4 năm (tiếng TBN) / 3 năm (tiếng Anh)

Học phí: € 2860,26/năm (tiếng TBN) & € 5000,40 (tiếng Anh)

Chương trình cử nhân du lịch
KHOA KINH TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Chương trình cử nhân du lịch của đại học UCAM hướng tới các sinh 
viên có nguyện vọng và đam mê tìm hiểu chuyên sâu về ngành du 
lịch. Các sinh viên ngành du lịch sẽ được cung cấp các kiến thức cơ 
bản về môi trường, xã hội cũng như văn hóa và sự khác biệt về văn 
hóa trên thế giới. Hơn nữa, sinh viên tại trường còn có nhiều cơ hội 
thực tập trong môi trường du lịch đặc sắc của Tây Ban Nha. Sau khi tốt 
nghiệp, các bạn sinh viên có thể trở thành điều phối viên du lịch, quản 
lý kinh doanh, quản lý các chương trình du lịch, quản lý marketing, tư 
vấn tổ chức sự kiện…

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận được bằng kép để trở thành cử 
nhân ngành Du lịch - Quản trị kinh doanh hoặc ngành Du lịch - Quảng 
cáo và quan hệ công chúng.
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Thời 
lượng học

Chuyên viên tư vấn tại các công ty, chuyên viên tâm lý trị liệu, 

giảng viên nghiên cứu tâm lý tại đại học, cao đẳng…

Kĩ sư tại các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng, làm việc trong 

các cơ sở nghiên cứu, sản xuất…

Chuyên viên quảng bá sản phẩm, marketing trực tuyến…

Nghiên cứu, điều chế, sản xuất và kiểm tra chất lượng các loại 

thuốc y tế. giảng viên tại trường  y, dược…

Điều dưỡng viên chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại các bệnh 

viện, trung tâm y tế…

Nhà văn, phóng viên làm việc tại các trang báo, đài truyền hình…

Chế biến, quản lý an toàn thực phẩm. Phát triển và cải tiến sản 

phẩm. Giảng dạy và nghiên cứu…

Cơ hội nghề 
nghiệp

Ngoài ra, trường đại học UCAM còn triển khai nhiều ngành học đa dạng:

international.ucam.edu /UCAMVietnam @UCAM_Global @ucam_universidad

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Campus de Los Jerónimos, 135 Guadalupe 30107 Murcia, Spain

(+34) 968 27 88 01   •   info@ucam.edu


