Dự kiến kế hoạch đào tạo trong 02 năm đầu tại trường Đai học Ngoại thương
chương trình Cử nhân liên kết Quản trị kinh doanh
giữa Trường Đai học Ngoại thương và trường Kinh doanh quốc tế SolBridge
Môn học
Giai đoạn nâng cao trình độ ngôn ngữ và kĩ năng học tập
English Writing Skills
(Kỹ năng viết tiếng Anh)
English Listening and Reading Skills
(Kĩ năng nghe và đọc Tiếng Anh)
Academic Skills for IELTS
(Kỹ năng học thuật dành cho IELTS)
IELTS Advance
(IELTS nâng cao)
Skills development
(Phát triển kĩ năng)
Giai đoạn nhập học chính thức
Foundation of Business Interaction 2 (ENGLISH)
(Nền tảng giao tiếp trong kinh doanh 2)
Practical Applications of Verbal Communication (ENGLISH)
(Ứng dụng của giao tiếp bằng ngôn ngữ)
Practical Applications of Written Communication 2 (ENGLISH)
(Ứng dụng của giao tiếp bằng văn bản)
Principles of Content Acquisition and Utilization 2 (ENGLISH)
(Nguyên lý thu thập và sử dụng nội dung 2)
Honor English Composition 1 (ENGLISH)
(Tiếng Anh cao cấp 1)
Writing and Presentation Skills
(Kĩ năng viết và thuyết trình)
Critical Thinking
(Tư duy phản biện)
Introduction to Business
(Nhập môn Kinh doanh)
Introduction to Microeconomics
(Kinh tế vi mô)
Basic Statistical Methods and Applications
(Phương pháp thống kê căn bản và ứng dụng)
Application of Information Technology
(Ứng dụng Công nghệ thông tin)
Introduction to Macroeconomics
(Kinh tế vĩ mô)
Introduction to Accounting
(Nhập môn Kế toán)
First Year Seminar
(Chuyên đề năm nhất)
Quantitative Methods
(Phương pháp định lượng)
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Principles of Marketing
(Nguyên lý Marketing)
Intercultural Communication
(Giao tiếp đa văn hóa)
Planning Startup Businesses
(Lập kế hoạch khởi nghiệp)
People and Organization
(Con người và tổ chức)
International Business Management
(Quản trị kinh doanh quốc tế)
Business Communication
(Giao tiếp trong kinh doanh)
Business Negotiation
(Đàm phán trong kinh doanh)
Korean Beginner 1
(Tiếng Hàn sơ cấp 1)
Korean Beginner 2
(Tiếng Hàn sơ cấp 2)
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