
CỬ NHÂN ỨNG DỤNG SÁNG TẠO
ĐƯƠNG ĐẠI

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Chương trình Ứng Dụng Sáng Tạo Đương Đại cung

cấp 3 chuyên ngành riêng biệt �ể sinh viên chọn

lựa bao gồm: Thiết Kế Đồ Họa, Phác Họa và Nhiếp

Ảnh.

Chương trình �ược thiết kế phù hợp �ể sinh viên

có thể khám phá và phát triển những kĩ năng cá

nhân, �áp ứng với tiêu chí của ngành Công Nghiệp

Sáng Tạo hiện �ại.

Sinh viên �ược khuyến khích khả năng và tư duy

sáng tạo �ồng thời �ược trang bị những kĩ năng

thực tiễn �ể sẵn sàng thích nghi với môi trường

làm việc trong tương lai và bước tới thành công

với những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Triển vọng nghề nghiệp:

Cử nhân chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa sẽ �ảm

nhiệm những vị trí trong các studio về thiết kế,

�ơn vị truyền thông &amp; quảng cáo, truyền hình,

�iện ảnh và hoặc các doanh nghiệp tự do.

Cử nhân chuyên ngành Phác Họa sẽ có những

kiến thức và kỹ năng cần thiết �ể phát triện sự

nghiệp trong các lĩnh vực truyền thông hoặc tiếp

thị bằng hình ảnh như xuất bản ấn phẩm, biên tập,

quảng cáo, xây dựng trang web, hoạt hình, hoặc in

ấn.

Cử nhân chuyên ngành Nhiếp Ảnh sẽ có cơ hội

làm tư vấn thiết kế, quản lý studio, công ty nhiếp

ảnh hoặc các vị trí trong ngành nhiếp ảnh.

Bằng cấp: Cử Nhân Ứng Dụng Sáng Tạo

Đương Đại của Đại Học Stafforshire

Thời gian học �ầy �ủ: 3 năm.                           

Học toàn thời gian

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

17 tuổi

Hoàn tất chương trình lớp 12 (hoặc tương �ương)

Hoàn tất Khóa Dự bị Đại Học 

Trình �ộ tiếng Anh: IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc TOEFL (IBT) 87 

(�iểm các kỹ năng tối thiếu: Nghe 17, Nói 20, Đọc 18, và Viết 17) hoặc tương 

�ương VÀ thỏa mãn một trong những �iều kiện sau: 

- Có 2 chứng chỉ A level (GCE/VCE) hoặc

- Có chứng chỉ của khóa Dự bị Đại Học �ược QAA công nhận với �iểm số nhất 

�ịnh hoặc 

- Có chứng chỉ Tú tài quốc tế (International Baccalaurate) với �iểm số tối thiểu 

là 24

YÊU CẦU TUYỂN SINH

NĂM 1
Các kỹ năng nghiên cứu cho 

người thực hành sáng tạo

Các nghiên cứu trực quan 

Thực hành nghệ thuật 

�ương �ại mang tính thực 

tiễn 

Người thực hành nghệ thuật 

trong bối cảnh lịch sử và 

�ương �ại 

Các vấn �ề chuyên môn cho 

người thực hành nghệ thuật 

�ương �ại 

NĂM 2
Các ảnh hưởng thúc �ẩy 

sáng tạo

Truyền thông trực quan 

Khám phá thực hành nghệ 

thuật �ương �ại 

Dự án thực hành nghệ thuật 

cuối kỳ

Phát triển chuyên môn cho 

người thực hành nghệ thuật 

NĂM 3
Chuyên ngành
Thiết Kế Đồ Họa 

Thực hành �ương �ại mang 

tính thực tiễn trong thiết kế 

�ồ họa 

Doanh nghiệp sáng tạo 

trong ngành thiết kế �ồ họa 

Dự án chính cuối kỳ 

Tìm hiểu về ngành 

Thực hành chuyên môn 

trong ngành thiết kế �ồ họa 

Chuyên ngành Phác Họa
Thực hành �ương �ại mang 

tính thực tiễn trong Vẽ minh 

họa

Doanh nghiệp sáng tạo 

trong ngành Vẽ minh họa 

Dự án chính cuối kỳ

Tìm hiểu về Ngành 

Thực hành chuyên môn 

trong ngành Vẽ minh họa 

Chuyên ngành Nhiếp Ảnh 

Thực hành �ương �ại mang 

tính thực tiễn trong ngành 

Nhiếp Ảnh

Doanh nghiệp Sáng tạo 

trong ngành Nhiếp Ảnh

Dự án chính cuối kỳ

Tìm hiểu về Ngành

Thực hành Chuyên môn 

trong Nhiếp Ảnh 


