
 

Chào mừng bạn đến với Đại học Khoa học ứng dụng Oulu! 
 
Con số hơn 9000 sinh viên, trong đó hơn 350 sinh viên có bằng quốc tế cho thấy Đại học 
khoa học ứng dụng Oulu (Oamk) là một ngôi trường đào tạo có trọng tâm và có tính sáng 
tạo. Các khóa học tại Oamk đều mang tính thực tiễn rất cao, có nghĩa là kết hợp nghiên 
cứu lý thuyết với các kỹ năng chuyên nghiệp. 
Chúng tôi có hai chương trình cấp bằng Cử nhân và bốn chương trình cấp bằng Thạc sĩ 
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chúng tôi có các chương trình cấp bằng Cử 
nhân cho ngành Kinh doanh quốc tế (BBA) và Công nghệ thông tin (BEng). Các chương 
trình cấp bằng Thạc sĩ bao gồm Đào tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực Văn hóa và nghệ 
thuật, Công nghệ in ấn và Quản lý tài nguyên nước và môi trường trong lĩnh vực Công 
nghệ, Khúc xạ nhãn khoa lâm sàng trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe và xã hội. 
Thời gian nộp đơn đăng ký các chương trình cấp bằng tiếng Anh của chúng tôi trong thời 
gian tới sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 22 tháng 1 năm 2020. 
 
 
Bằng Cử nhân 
Có hai chương trình được cấp bằng Cử nhân của Đại học Khoa học ứng dụng Oulu 
(Oamk) được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: 
 
 
Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế 
Bạn muốn có một công việc thú vị ở Phần Lan hoặc nước ngoài? Bạn muốn làm việc 
trong môi trường làm việc đa văn hóa và không quản ngại tới làm việc ở những nơi bạn 
chưa bao giờ đặt chân đến? Nếu câu trả lời là có, chương trình cấp bằng Kinh doanh 
quốc tế chính là sự lựa chọn của bạn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa thực tế công việc và 
đào tạo thực hành được đưa vào các khóa học sẽ đảm bảo bạn nắm bắt được những 
kiến thức mới nhất về lĩnh vực này. 
 
 
Cử nhân ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin 
Oulu nổi tiếng về lĩnh vực ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông) – công nghệ và đổi 
mới, và khu vực hiện nay cũng đang có nhu cầu cao về lập trình viên. ICT cũng có tầm 
quan trọng trong lĩnh vực công nghệ tại trường Kỹ thuật. Kỹ năng phát triển phần mềm và 
kiến thức kinh doanh được phát triển trong các dự án thực tế. Tất cả các dự án thực tế 
này và việc đào tạo qua thực hành sẽ giúp bạn nắm được mối liên hệ được với công việc 
ngay trong quá trình học tập. 
 
 
Ứng viên muốn đăng ký các chương trình cấp bằng phải có đủ điều kiện cho các khóa 
học giáo dục đại học và có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Các chương trình cấp 
bằng dành cho cả sinh viên Phần Lan và sinh viên quốc tế. 
Thời gian nộp đơn trong thời gian tới sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 22 tháng 1 năm 2020. Hãy 
tham khảo Tập sách giới thiệu các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh hoàn 
toàn mới của chúng tôi. 
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Bằng Thạc sĩ 
Bằng Thạc sĩ tại các trường đại học khoa học ứng dụng Phần Lan là bằng giáo dục đại 
học được đánh giá cao, trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những khả năng xuất sắc để 
nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cho các vị trí quản lý. Các chương trình cấp 
bằng Thạc sĩ của chúng tôi nằm trong EQF (Khung chất lượng châu Âu) cấp 7. Thời gian 
học của các chương trình cấp bằng Thạc sĩ có thể khác nhau trong khoảng 60-90 ECTS 
(Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu) tùy thuộc vào trọng tâm của chương 
trình. Mọi lĩnh vực chúng tôi đào tạo đều cấp bằng Thạc sĩ và bốn trong số các bằng này 
được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: 
 
 
Bằng Thạc sĩ ngành Đào tạo khởi nghiệp 
Chương trình cấp bằng Thạc sĩ về Đào tạo khởi nghiệp kết nối các lĩnh vực giáo dục, khởi 
nghiệp, thiết kế và đổi mới. Chương trình này tập trung vào cách tiếp cận thực tiễn để hỗ 
trợ các sáng kiến mới trong giáo dục như xây dựng các công ty khởi nghiệp công nghệ 
giáo dục hoặc các sáng kiến tác động đến xã hội, cũng như các sáng kiến đổi mới hàng 
đầu trong các tổ chức và công ty giáo dục. 
Các khóa học được cung cấp theo cách thức cho những người đã có kinh nghiệm làm 
việc và thông qua mô hình học tập kết hợp với thời gian học trực tuyến và bốn khóa đào 
tạo chuyên sâu trực tiếp, nhiều ngày tại các cơ sở đào tạo trong suốt cả năm. 
 
 
Bằng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật (MEng), Công nghệ in ấn 
Trong Chương trình cấp bằng Thạc sĩ, sinh viên sẽ tự làm quen với việc thiết kế và áp 
dụng công nghệ in ấn. Kỹ thuật in ấn được sử dụng trong ngày càng nhiều lĩnh vực, như 
công nghệ xây dựng, ô tô và chăm sóc sức khỏe. Công nghệ in ấn được sử dụng trong, ví 
dụ: bộ cảm biến, chẩn đoán nhanh, bảng điều khiển và quần áo thông minh. Các khóa 
học chủ yếu được giảng dạy trực tuyến, trừ giai đoạn học chuyên sâu trực tiếp tại học khu 
Kotkantie ở Oulu. 
 
 
Bằng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật (MEng), Quản lý tài nguyên nước và môi trường 
Các vấn đề về nước và môi trường là mối quan tâm toàn cầu trong cả khu vực tư nhân và 
khu vực công. Chương trình cấp bằng Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên nước và môi 
trường giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của sinh viên, cho phép họ gây dựng sự 
nghiệp trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên nước, cũng như được trang bị 
những hiểu biết thực tế về các khái niệm kỹ thuật môi trường và tài nguyên nước. 
Các khóa học chủ yếu được giảng dạy trực tuyến, trừ hai giai đoạn học chuyên sâu trực 
tiếp tại một trong các của chúng tôi ở Oulu. 
 
 
Bằng Thạc sĩ ngành Chăm sóc sức khỏe, Khúc xạ nhãn khoa lâm sàng (MOptom) 
Trong những thập kỷ gần đây, tuổi thọ của con người đã tăng lên đáng kể. Các vấn đề 
cần ưu tiên trong chăm sóc y tế đã chuyển từ vấn đề lây nhiễm và chăm sóc cấp tính 
sang chăm sóc bệnh mãn tính và kiểm soát tình trạng khuyết tật. Hoàn cảnh mới này bắt 
đầu đem đến những thách thức cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp. 
Chi phí chăm sóc y tế gia tăng khiến chúng ta phải thực hiện nhiều chiến lược y tế cộng 
đồng đa dạng. Trong tương lai, chăm sóc nhãn khoa cần các chuyên gia lâm sàng chuyên 
ngành, những người có kỹ năng làm việc trong các nhóm chăm sóc sức khỏe đa ngành. 
Hãy trở thành Thạc sĩ ngành Chăm sóc sức khỏe, Khúc xạ nhãn khoa lâm sàng tại Oamk! 



Thời gian nộp đơn trong thời gian tới sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 22 tháng 1 năm 2020. Hãy 
tham khảo Tập sách giới thiệu các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh hoàn 
toàn mới của chúng tôi. 
 
 
Học phí 
Sinh viên không thuộc EU/EEA (châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu) đang theo học các 
chương trình cấp bằng tiếng Anh và những sinh viên không có giấy phép cư trú tại Phần 
Lan để được miễn học phí, thì sẽ phải nộp học phí. Những loại giấy phép lưu trú này 
được liệt kê trong phần học phí và học bổng bằng tiếng Anh. 
 
 
Chúng tôi cung cấp học bổng trị giá €4000 dành cho tất cả sinh viên Cử nhân không thuộc 
EU/EEA, là những sinh viên phải trả học phí. Học bổng này nhằm hỗ trợ những sinh viên 
phải trả mức học phí €8000 mỗi năm học. 
Sinh viên chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi nên hệ thống học bổng của chúng tôi 
được tạo ra để khuyến khích sinh viên tiếp tục chương trình học của mình. Sinh viên hoàn 
thành ít nhất 55 tín chỉ ECTS trong năm học có thể nộp đơn xin học bổng. 
Sinh viên có thể xin học bổng và học bổng của kỳ đó sẽ được trao về sau, có nghĩa là sinh 
viên xin học bổng cho năm học đầu tiên thì sẽ được nhận học bổng trong học kỳ mùa 
xuân của năm học đầu tiên. 
Học bổng có thể được cấp cho thời gian học tối ưu của chương trình cấp bằng, có nghĩa 
là 3,5 năm trong chương trình cấp bằng ngành Kinh doanh quốc tế và 4 năm trong 
chương trình cấp bằng ngành Công nghệ thông tin. Sinh viên có thể tốt nghiệp trong thời 
gian học tối ưu nếu tuân theo chương trình học tập cá nhân. 
Lưu ý! Để tốt nghiệp trong thời gian học tối ưu, sinh viên phải hoàn thành 60 tín chỉ/năm 
học 
 
 
Học bổng của chúng tôi sẽ chi trả học phí €2500 cho sinh viên có bằng Thạc sĩ nếu họ tốt 
nghiệp trong thời gian học tối ưu. Sinh viên sẽ được trao học bổng khi tốt nghiệp. Thông 
tin chi tiết về học bổng và học phí có sẵn trong phần hệ thống học bổng và học phí bằng 
tiếng Anh. 
 
 
 
Cuộc sống ở Oulu 
Đại học Khoa học ứng dụng Oulu (Oamk) là một trong những trường đại học hấp dẫn nhất 
của Phần Lan về lĩnh vực khoa học ứng dụng. Thành phố Oulu là một trong những khu 
vực phát triển nhanh nhất trong cả nước. Chỉ cần bắt một chuyến bay kéo dài một giờ từ 
Helsinki và một chuyến xe lửa để đến thẳng đến trung tâm thành phố là bạn có thể dễ 
dàng đi đến thành phố Oulu từ Nam Phần Lan. Với dân số 200.000 người, thành phố Oulu 
là một trung tâm lớn của các ngành công nghiệp công nghệ cao, học viện, khoa học, dịch 
vụ và văn hóa. Chào mừng đến với Oulu và Oamk! 
Oulu có các cơ sở học tập và giảng dạy xuất sắc với nhiều hoạt động giải trí và quang 
cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Thành phố Oulu là một điểm đến sôi động và thú vị dành cho 
sinh viên, giảng viên và chuyên gia cả Phần Lan và nước ngoài. Chỉ cách vùng Lapland kỳ 
ảo vài giờ di chuyển và có nhiều cung đường đi bộ đường dài nên Oulu đã trở thành một 
nơi lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên. Bạn chỉ cần bắt chuyến xe buýt hàng ngày 
đến một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất ở Ruka, Phần Lan. Nơi đây vào 
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mùa đông có những con dốc phủ đầy tuyết trắng và các tuyến đường trượt tuyết khiến 
mọi người đều mê mẩn. 
Đã nhiều lần liên tiếp, thành phố Oulu đã được chọn là một trong 10 thành phố sáng tạo 
nhất thế giới. Nơi đây thường được gọi là Thung lũng Silicon của châu Âu. Oulu nổi tiếng 
về lĩnh vực ICT – công nghệ và đổi mới. Điều này cũng được thể hiện rất rõ trong lĩnh vực 
công nghệ tại trường Kỹ thuật tại Oamk. Sinh viên có thể đăng ký tham gia các khóa học 
LAB. Khóa học này được phát triển để hướng dẫn các chuyên gia về các dịch vụ game và 
đám mây. Một số dự án của khóa học được thực hiện có liên quan chặt chẽ với công việc 
thực tế. Theo cách này, sinh viên có thể xây dựng mối quan hệ với các công ty và bộ 
phận nhân sự ngay trong quá trình học - đây là một ưu thế lớn khi sinh viên bắt đầu đi 
làm. 
 
 
Nhà ở 
Có rất nhiều lựa chọn nhà ở linh hoạt và có giá cả phải chăng dành cho sinh viên ở Oulu. 
Đại học Khoa học ứng dụng Oulu không có ký túc xá sinh viên mà có nhà ở sinh viên cho 
tất cả sinh viên đại học, cả sinh viên Phần Lan và quốc tế, chủ yếu được cung cấp bởi 
Quỹ nhà ở sinh viên Bắc Phần Lan PSOAS. Sinh viên cũng có thể tìm nhà ở từ các nhà 
cung cấp tư nhân. 
PSOAS cung cấp hơn 5000 căn hộ quanh Oulu cho sinh viên, bao gồm các căn hộ ở 
chung, căn hộ gia đình và căn hộ nhỏ. Hầu hết các căn hộ đều không có đồ đạc. Các ký 
túc xá sinh viên thường có phòng đơn giá rẻ tự phục vụ dành cho sinh viên. Hầu hết các 
phòng đều có bếp nhỏ chung, nhà vệ sinh và vòi sen. Ở Phần Lan, nước máy đủ tiêu 
chuẩn an toàn để uống. Sinh viên nhập học nên liên hệ trực tiếp với PSOAS sau khi nhận 
được thư chấp nhận. Vì Oulu là một trong những thành phố có đông sinh viên nhất ở 
Phần Lan, sinh viên mới sẽ nhanh chóng đặt hết các căn hộ sinh viên vào đầu tháng 8. 
Giá nhà ở khác nhau tùy theo loại, kích thước và vị trí của căn hộ. Tiền thuê hàng tháng 
trong ký túc xá sinh viên là khoảng 150 đến 250 euro, và tiền thuê một căn hộ một phòng 
là khoảng 240 đến 420 euro. 
 
 

https://www.psoas.fi/en/

