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Hệ thống Giáo dục Đại học Ý



WHY ITALY

XUẤT SẮC
• Hệ thống giáo dục đại học của Ý dựa trên phương pháp khoa 

học và cách tiếp cận sáng tạo, nhằm giúp sinh viên phát triển 
tư duy trong phản biện và giải quyết vấn đề.

• Ý cung cấp chương trình học đa dạng, trong đó nhiều chương 
trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.

• Ý có các trường đại học hoạt động trong top đầu của một số lĩnh 
vực, và nhìn chung các trường đại học của Ý đều có vị trí cao 
trong bảng xếp hạng toàn cầu.. 

• Gần 50% trong số trường của Ý nằm trong top 1000, tức là 
5% hàng đầu (trong khi Pháp và Mỹ chỉ có 10% trường đại 
học của họ trong top 1000).

• Ý hiện đang là điểm đến thứ 10 toàn cầu về Du học bậc đại
học.
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SÁNG TẠO – MADE IN ITALY

• Ý luôn là quê hương của sự sáng tạo và đổi 
mới. Người Ý luôn xuất sắc trong việc kết 
nối sáng tạo, đổi mới và cái đẹp.

• Hiện đang có 14 vườn ươm doanh nghiệp và 
35 công viên khoa học đang cùng Hệ thống 
Giáo dục Đại học thúc đẩy khả năng đổi mới 
trong cả hai lĩnh vực nghệ thuật và công 
nghệ.
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CƠ HỘI VIỆC LÀM

• Hệ thống kinh doanh của Ý mang đến cơ hội tuyệt 
vời để thực tập và trải nghiệm làm việc hiệu quả.

• Ý đứng trong số 8 nước công nghiệp phát triển nhất 
trên thế giới. Sự suất sắc của ngành công nghiệp Ý 
được toàn thế giới biết đến. Các công ty Ý tham gia 
tích cực vào việc đào tạo các chuyên gia, cung cấp 
cơ hội học nghề và đào tạo việc làm cho sinh viên tốt 
nghiệp và các nghiên cứu sinh.

• Triển lãm này là bằng chứng về mức độ hội nhập của
giới học thuật và kinh doanh của Ý.
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VĂN HÓA kết hợp với KIẾN THỨC để vượt lên cả sự
xuất sắc thuần túy của khoa học
• Bạn có thể học tập tại những thành phố tuyệt đẹp lạ 

thường, giàu văn hóa và truyền thống.

• Ý là nơi có số lượng di sản văn hóa lớn nhất trên thế 
giới.

• Ý đã chào đón sinh viên nước ngoài từ nhiều thế kỷ. 
Truyền thống của Grand Tour từ thế kỷ 17 đến nay đã là
một nghi thức giáo dục dành cho tầng lớp thượng lưu 
châu Âu.

• Sự thân thiện của người dân tuyệt vời như khí hậu dễ 
chịu và ẩm thực tuyệt vời của Ý.
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HỌC PHÍ, HỌC BỔNG và CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN

• Học phí của các trường đại học ở Ý rất hợp lý khi xét theo
tiêu chí chi phí / lợi ích.

• Học phí ở Ý thấp hơn đáng kể so với Mỹ và các nước nói
tiếng Anh

• Ý có chính sách hỗ trợ cho những sinh viên đến từ khắp 
nơi trên thế giới thông qua các khoản hỗ trợ học phí và chi 
phí ăn ở.

• Sinh viên có khả năng tham gia vào chương trình Erasmus
ở châu Âu và các chương trình trao đổi sinh viên khác



GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở Ý
Ý CUNG CẤP NHIỀU CƠ HỘI HỌC TẬP THÔNG QUA
• 67 đại học công
• 20 đại học ngoài công lập được nhà nước công nhận
• 11 đại học mở

• 59 nhạc viện tiểu bang
• 18 Viện âm nhạc ngoài công lập được nhà nước công nhận
• 20 học viện mỹ thuật tiểu bang
• 17 học viện mỹ thuật ngoài nhà nước được công nhận
• 1 học viện khiêu vũ quốc gia
• 1 học viện kịch nghệ quốc gia
• 5 trường thiết kế (ISIA)
• 30 tổ chức cung cấp các khóa học được công nhận



CÁCH HOẠT ĐỘNG

Hệ thống GDĐH Ý được tổ chức theo ba bậc, theo nguyên 
tắc của Khu vực Giáo dục Đại học Châu Âu (EHEA).

Bậc đầu tiên (Cử nhân):

(180 tín chỉ; 3 năm)

Bậc thứ 2 (Thạc sĩ):

(120 tín chỉ; 2 năm)(khóa học một chu kỳ: từ 300 đến 360 
tín chỉ; từ 5 đến 6 năm)

Bậc thứ 3 (Tiến sĩ):

(3-4 năm)
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