TRƯỜNG Kinh doanh CURTIN
ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI ĐỔI MỚI
(GAME CHANGERS) CHO NGÀY MAI
Trường Thương Mại Curtin (Curtin Business School:
CBS) là phân khoa giáo dục đào tạo lớn nhất của
trường Đại học Curtin cung ứng những khóa học
thương mại liên kết với công nghiệp toàn diện nhất
tại Tây Úc.
TẠI SAO CHỌN TRƯỜNG CBS?
Những khoá học với Chất lượng cao
Các khóa học của Trường CBS nhằm hoạch định để đáp ứng đúng
tiêu chuẩn của các cơ sở chuyên nghiệp liên hệ và các viện quốc
tế nếu có thể thực hiện được. Nhiều khóa học của chúng tôi được
công nhận trên toàn nước Úc cũng như trên toàn thế giới và đồng
thời cũng được phát triển qua sự tham khảo chặt chẽ với công
nghiệp, ngành thương mại và chính quyền.
Sinh viên tốt nghiệp hay những chuyên gia muốn đạt đến văn bằng
cao hơn có thể chọn lựa nhiều khóa hậu đại học và bằng Thạc
sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration: MBA)
tại trường Curtin. Với chương trình học thích hợp cho nhu cầu
và nguyện vọng của sinh viên quốc tế, các khóa sau đại học của
Trường Đại học đặt trọng tâm vào lãnh vực chuyên nghiệp và ứng
dụng để đem lại cho sinh viên một khả năng nhạy bén trong thị
trường cạnh tranh ngày nay.
Liên kết với công nghiệp
Các khóa học của CBS được thiết kế nhằm vào mục tiêu thực tiễn.
Hội đồng Cố vấn của CBS - mạng lưới chuyên gia công nghiệp từ
các tổ chức như Công ty Khai thác Mỏ Sắt BHP Billiton, KPMG và
Phòng Thương Mại và Công nghiệp (Tây Úc) tích cực tham gia và
hợp tác với ban giảng huấn của Curtin để thường xuyên duyệt xét
chương trình học của chúng tôi. Vì vậy nên sinh viên của Curtin
theo đuổi một học trình cập nhật hóa và liên kết với công nghiệp qua
những cảnh kinh nghiệm thực tế.
Sinh viên của Trường Đại học phát triển mạng lưới chuyên nghiệp
của mình trong khi đang theo học bằng cách tiếp xúc với một số
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người đứng hàng đầu trong công nghiệp. Với những chuyến thăm
quan công nghiệp, được thực tập dưới sự giám sát chuyên nghiệp
(internships), học hỏi thử thách trong đời sống thực tiển, giảng viên
vảng lai từ những ngành nghề chuyên nghiệp được chấp nhận và
những công trình thực tập sẽ đem lại cơ hội cho sinh viên tiếp xúc
với những nhà thương mại và đối tác thương mại quốc tế.
Viễn ảnh Toàn cầu
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên của trường chúng tôi được tiếp tục hỗ
trợ trong khi vẫn liên kết với Trường Đại học dù các bạn ở bất kỳ nơi
nào trên thế giới. Số cựu sinh viên thương mại đang tăng trưởng
gồm có 72.000 sinh viên tốt nghiệp của trên 100 quốc gia khác nhau
tạo cơ hội cho sinh viên bắt đầu xây dựng mạng lưới liên kết toàn
cầu của mình ngay từ ngày đầu bước vào trường.
Sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học đã được tuyển dụng vào
những công việc với các vai trò chuyên nghiệp và lãnh vực thương
mại khác nhau trên toàn thế giới. Với tài năng thương lượng lao tư
cho đến kỹ năng phân tích thị trường chứng khoán, thiết lập sách
lược thị trường để thiết kế hệ thống thông tin thương mại, sinh viên
với văn bằng của Trường CBS có thể dẫn đến những nghề nghiệp
đáng giá và đa dạng trên con đường tiến thân trên thế giới.
Nghiên cứu để tìm biện pháp tối ưu
Những sáng kiến nghiên cứu của Trường CBS được củng cố bằng
những trọng tâm quốc tế vững mạnh. Nhờ hợp tác với chính quyền,
các cơ sở thương mại và những cơ quan được chính quyền tài
trợ, công trình nghiên cứu của Trường Đại học mang lại lợi ích cho
cộng đồng địa phương, toàn quốc và toàn thế giới. Những lãnh vực
chuyên môn nghiên cứu bao gồm Ngành Kinh tế Ứng dụng, Năng
lượng, Kinh tế Trường tồn và Thương mại theo Hệ thống Số (Digital
Business).
Trong tất cả mọi lãnh vực, Trường CBS luôn đặt trọng tâm vào
những nghiên cứu sách lược với chất lượng cao nhằm đem lại
những phương cách tối ưu mới mẻ và vững bền cho những khó
khăn thiết thực.

business.curtin.edu.au

Sinh viên tương lai muốn theo học có thể truy cập vào địa chỉ
business.curtin.edu.au để tìm những khóa đại học và sau đại học
của Trường CBS.

văn bằng đôi (Double degrees) cũng được cung ứng để các
ngành nghề như kế toán, làm báo chí hay kinh tế có thể hội nhập
vào chương trình luật.

Kế toán

Quản trị

Khoa Kế toán cung ứng nhiều chương trình kế toán được đánh
giá cao và được các viện kế toán chuyên nghiệp tại Úc châu công
nhận gồm cả CPA Úc châu, Viện Giám định viên Kế toán (Institute
of Chartered Accountants: ICAA) và Viện Kế toán Công (Institute
of Public Accountants: IPA).

Trường Quản trị sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên
môn đòi hỏi cho nhiều nghề nghiệp trong ngành quản trị bao gồm
lãnh vực quản trị tổng quát, thương mại quốc tế và quản lý tổ
chức (events management) cùng với những lĩnh vực khác. Nhiều
chương trình học của Trường được các cơ sở chuyên nghiệp
công nhận như Viện Quản trị Úc và Viện Tài nguyên Nhân sự Úc.

Khoa kinh doanh Curtin
Khoa kinh doanh Curtin nằm tại trung tâm thương mại Thành phố
Perth là nơi đào tạo những sinh viên với Bằng Thạc sĩ quản trị
kinh doanh (Master of Business Administration: MBA), Bằng Thạc
sĩ Nghệ thuậnt lãnh đạo (Master of Business Leadership: MBL)
và Bằng Thạt sĩ Khoa học Kinh tế Năng lượng và Khoáng chất
(Master of Science in Mineral and Energy Economics: MScMEE)
được đánh giá cao.

Marketing
Khoa Marketing (School of Marketing) Curtin cung cấp nhiều khóa
học phổ thông liên hệ công nghiệp. Cùng trên một chiều hướng
công nghiệp toàn cầu, Trường tổng hợp các khóa quảng cáo,
truyền thông và giao tiếp công chúng cùng với ngành du lịch và
dịch vụ và Trường cũng có những khóa với hai môn chính (double
majors) mới mẻ và ngành nghề đối chiếu (cross-discipliary).

Kinh tế và Tài chính
Trường Kinh tế và Tài chính cung ứng những khóa học về kinh
tế, tài chính và ngân hàng, qui hoạch tài chính và tài sản. Sinh
viên được huấn luyện kỹ năng phân tích và phát huy mô thức
thích hợp để hiểu được sự thay đổi và hậu quả của tiến trình đưa
ra quyết định trong những lãnh vực công cũng như tư.
Hệ thống Thông tin
Trường Huấn luyện Hệ thống Thông tin cung ứng những khóa
học về công nghệ thông tin thương mại, hệ thống thông tin
thương mại, quản trị đường dây cung cấp và hậu cần, đào tạo
cả kiến thức thương mại và kỹ năng thực tiển cần thiết để trở nên
xuất sắc trong những lãnh vực này.
Luật
Trường Luật Curtin đào tạo sinh viên với Bằng Cử nhân Luật
(Bachelor of Laws: LLB) có đầy đủ những đòi hỏi về khả năng
học vấn để được chấp nhận hành nghề luật tại Tây Úc. Những
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