
THÔNG TIN DU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAZARSKI 

1) Đất nước Ba Lan 

Ba Lan, quốc danh hiện tại là Cộng hòa Ba Lan, là một quốc gia ở Trung Âu, tiếp 

giáp với các nước Đức, Slovakia, Séc, Ukraina, Belarus, Litva, Nga và biển Baltic. 

Diện tích là 312.685 km
2 

với dân số 38,56 triệu người gần như thuần chủng người Ba 

Lan và chủ yếu theo đạo Công giáo Roma. 

Các thành phố chính của Ba Lan là  Katowice, Warszawa, Kraków, Łódź, Tricity, 

Poznań trong đó Thủ đô của Ba Lan là thành phố Warszawa. 

Địa lý Ba Lan hầu như gồm toàn bộ những vùng đất thấp của Đồng bằng Bắc Âu, 

với độ cao trung bình 173 mét (568 ft). Quốc gia này có nhiều con sông lớn chảy 

ngang qua các đồng bằng. Ba Lan có hơn 9.300 hồ, chủ yếu nằm ở phía Bắc. Mazury 

là hồ lớn nhất và được nhiều du khách tham quan nhất tại Ba Lan. Khí hậu đặc trưng 

của đất nước Ba Lan là khí hậu ôn hòa, thời tiết lạnh, nhiều mây, hơi khắc nghiệt vào 

mùa đông và dễ chịu vào mùa hè mặc dù mưa rào và sét xuất hiện thường xuyên. 

Ngoài ra, Ba Lan là một quốc gia có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, là đầu mối 

giao lưu của các quốc gia Châu Âu, với môi trường sống trong lành và phong cảnh 

thiên nhiên đẹp thơ mộng. Bất kì một du khách nào đến với Ba Lan đều có ấn tượng 

đẹp về đất nước Ba Lan, đặc biệt là đối với lòng hiếu khách, nhiệt tình và chân thành 

của người dân Ba Lan. Ngày nay, các trường học Ba Lan đang thu hút nhiều sinh viên 

quốc tế sang học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, nghệ thuật, điện tử… 

Về giao thông, để đặt chân đến Ba Lan có thể thông qua nhiều con đường khác 

nhau. Hệ thống giao thông vận tải của Ba Lan rất đa da dạng, phong phú và hiện đại. 

Hệ thống xe bus toàn diện và có mặt ở đa số thành phố, thị trấn. Giá vé dịch vụ khá 

tốt, vì thế việc đi lại xung quanh khá tiện lợi. Ngoài ra có thể lựa chọn đi bằng tàu hỏa, 

tàu điện ngầm hoặc xe điện. 

Chi phí sinh hoạt, đi lại tại Ba Lan trung bình thấp hơn nhiều nước ở Tây Âu và 

nước Anh. Đồng tiền mà quốc gia này sử dụng là đồng Zloty, ký hiệu là PLN. Tỷ giá 

trung bình của đồng Zloty so với Euro là : 1EUR =  4PLN 

1USD = 2,81 PLN 

1CHF = 3,3 PLN 

1GBP = 4,53 PLN 

 



 

 Thủ đô Warszawa 

Thủ đô Warszawa (Vacsava) là thủ đô và thành phố lớn nhất Ba Lan. Diện tích 

thành phố là 516,9 km
2
. Thành phố là trung tâm công nghiệp chế tạo, sắt thép, ô tô, 

điện đồng thời là trung tâm giáo dục với 66 viện nghiên cứu và trường Đại học. Thành 

phố có 30 nhà hát bao gồm nhà hát nhạc kịch, nhà hát giao hưởng. 

2) Đại học Lazarski 

Đại học Lazarski là một Học viện tư thục định hướng quốc tế với hơn 4500 sinh 

viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường được thành lập năm 1993 và từ ngày thành 

lập cho đến nay trường đã và đang xây dựng các chương trình đào tạo chú trọng đến 

chất lượng và tính thực tiễn lên hàng đầu. Đại học Lazarski giảng dạy các chương trình 

bằng cả tiếng Ba Lan và tiếng Anh và cung cấp các chương trình về Luật, Quản trị, 

Quản lý, Kế toán và Tài chính, Kinh tế và Quan hệ Quốc tế. Với mỗi chương trình, 

sinh viên có thể chọn chuyên ngành học từ rất nhiều các chuyên ngành khác nhau, ví 

dụ như Luật Hình sự hay Luật Dân sự, Hành chính Châu Âu, Quản trị Du lịch và Lữ 

hành, Kinh doanh điện tử và Đổi mới, Kinh doanh Kinh tế và các chuyên ngành khác. 

- Lazarski là một trong những trường Đại học có uy tín nhất ở Ba Lan. Đây là học 

viện đào tạo quốc tế với hơn 4500 sinh viên. 

- Khoa Luật và Quản trị của trường được xếp hạng thứ 1 trong các trường tư thục 

trong 5 năm theo tờ "Dziennik Gazeta Prawna"- một tờ báo dẫn đầu về luật pháp. 

- Trường Lazarski được xếp hạng trong top 5 trường Đại học tư thục, được phát hành 

bởi 2 tạp chí "Rzeczpospolita" và "Perspektywy". 

- Trường có các bộ phận về hỗ trợ sinh viên, về việc thực tập, công việc hay việc ăn 

ở, tạo điều kiện để giúp sinh viên được quan tâm và thấy thoải mái như ở nhà trong 

quá trình học tại Ba Lan. 

- Các chương trình giảng dạy của trường chuyên về giáo dục thực tế. Các chương 

trình được xây dựng đáp ứng được nhu cầu và sự kỳ vọng của nhà tuyển dụng. 

- Chương trình giảng dạy bằng kép bằng tiếng Anh liên kết với trường Đại học 

Coventry Anh Quốc cho phép sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được nhận 2 bằng Đại học, 1 

từ Đại học Lazarski và 1 từ Đại học Coventry. Đây được xem là một giải pháp hấp dẫn 

dành cho sinh viên nào mong muốn có được 1 công việc quốc tế, vì hệ thống giáo dục 

ở Anh Quốc được xếp hạng cao trên thế giới và bằng cấp đại học ở Anh được công 



nhận và xem trọng trên toàn cầu. Chi phí cho toàn bộ khóa học ở Ba Lan cũng rẻ hơn 

rất nhiều so với học ở nước Anh. 

- Khi theo học ở Lazarski, bạn có cơ hội tham gia khoá học trao đổi sinh viên giữa 

các nước trong vòng 1 – 2 học kỳ thông qua Chương trình Trao đổi Erasmus EU với 

các quốc gia Châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh Quốc… 

- Sinh viên học tập và tốt nghiệp từ Đại học Lazarski sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm thông qua việc tổ chức các chương trình, hội thảo, các cuộc gặp gỡ với đại diện 

của các nhà tuyển dụng và chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự. Đặc biệt, sinh viên có cơ 

hội được tham gia kỳ thực tập sinh và được trả lương trong 3 tháng tại các công ty có 

uy tín của Liên minh Châu Âu. 

- Khuôn viên của trường: Được xây dựng trong diện tích 20.000 m2. Khuôn viên 

trường nằm ở ngay 3 ga tàu điện ngầm từ trung tâm thành phố Vacsava. 

 Về nơi ở: Trường có khu ký túc xá của mình hoặc một số khu ký túc xá tư nhân 

khác tại Vacsava. 

Phòng Công tác Sinh viên: Sẽ thực hiện việc xin visa và giấy phép thị thực cho thẻ 

thị thực của sinh viên quốc tế; thẻ bảo hiểm ý tế; đăng ký tài khoản ngân hàng; mua 

thẻ lưu hành tại thành phố Vacsava (cho phép sử dụng các phương tiên giao thông 

công cộng tại Vacsava); các ứng dụng và tài liệu học tập. 

3) Thời gian nhập học 

 Khóa học mùa xuân: Bắt đầu từ tháng 2 - nộp đơn từ tháng 12 năm trước đó. 

 Khóa học mùa thu: Bắt đầu từ tháng 10 - nộp đơn từ tháng 5. 

4) Chương trình học tại Đại học Lazarski 

 Chương trình Cử nhân Đại học: 3 năm bằng tiếng Anh 

 Cử nhân bằng kép ngành Kinh doanh Kinh tế 

- Thời gian học: 3 năm 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

- Hình thức: Chính quy 

- Bằng cấp: 2 bằng (Lazarski+ Coventry) 

 Cử nhân Đại học bằng Lazarski 

- Các ngành Kinh tế: Ngành Kinh doanh điện tử (E-business) và ngành Kinh 

doanh kinh tế 

 Thời gian học : 3 năm 



 Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 Hình thức: Chính quy 

- Ngành Quản trị: Logistics và Quản trị Du lịch và Lữ hành 

 Thời gian học: 3 năm 

 Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

 Hình thức: Chính quy 

5) Học phí và các chi phí khác 

  Học phí chương trình cử nhân Đại học bằng tiếng Anh 

Chương trình Cử nhân đại học bằng 

tiếng Anh  

Sinh viên Ba Lan, EU, 

Belarus và Ukraine  

Sinh viên ngoài 

khối EU  

Học kỳ Học kỳ 

Kinh tế 

 Quản trị Du lịch và Lữ hành 

 Kinh doanh điện tử 

 Kinh doanh kinh tế 

  

4716 zł 

 

1800 EUR 

 

Chương trình Cử nhân bằng tiếng 

Anh- bằng kép 

 Cử nhân Kinh doanh kinh tế 

 

  

6420 zł 

 

2250 EUR 

 

 

 Khóa học Tiếng Anh 

 Tiếng Anh căn bản (A1/TOEIC 120-224)                3250 Euro/ 2 kỳ  

 Tiếng Anh dưới B1 (A2/TOEIC 225-459)                1650 Euro/ 1 kỳ  

 Tiếng Anh B1 (TOEIC 550-649; IELTS: 4.0-4.5)    480 Euro/ 2 tháng  

 Tiếng Anh B1+ (TOEIC 650-784; IELTS: 5.0)        330 Euro/ 1 tháng  

 Tiếng Anh B2 (TOEIC 785+; IELTS: 5.5)               330 Euro/ 1 tháng 

 Các chi phí khác 

 Chi phí ăn ở, đi lại bình quân tại Ba Lan: 1130 – 1990 Euro/học kỳ (tương 

đương 33,000,000 đến 58,000,000/học kỳ ) 

 



 Phụ phí: 

+ Phí đăng ký chương trình học tiếng Anh: 150 Euro (sinh viên đến từ các quốc 

gia ngoài EU, Ukraine và Belarus). 

+ Thẻ Sinh viên ID (điện tử): 17zł (120.000 VNĐ) 

+ Cấp bằng tốt nghiệp: 60zł (420.000VNĐ) 

+ Bản sao thẻ sinh viên ID: 25,5zł (180.000 VNĐ) 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp: 90zł (630.000VNĐ) 

+ Bản sao dịch thuật sang tiếng nước ngoài: 40zł (280.000VNĐ) 

+ Khoản trích bổ sung trong suốt khóa học: 40zł (280.000VNĐ) 

6) Đại học Coventry Anh Quốc 

Đại học Coventry là đại học công lập ở thành phố Coventry nước Anh. Trường 

được thành lập năm 1992 và tiền thân là Trường Cao đẳng Bách khoa Lanchester. Với 

hơn 27,000 sinh viên (năm 2013), Đại học Coventry là trường lớn thứ 2 tại thành phố 

này. 

Đại học Coventry là thành viên của Hiệp Hội các trường đại học Khối Thịnh vượng 

chung; Hiệp Hội liên minh các trường đại học và Tổ chức các trường đại học Anh 

quốc. 

Xếp hạng: 

- Top 5 trường đại học có cơ sở vật chất hiện đại nhất nước Anh. 

- Xếp hạng thứ 33 bởi tờ Guardian University Guide năm 2014, thứ 45 bởi báo 

Time và Sunday Time University Guide năm 2014 và thứ 51 bởi tờ Complete 

University Guide năm 2015. 

- Xếp hạng 46/116 trong các trường đại học tại Anh theo đánh giá của tờ 

Guardian University Guide. 

- Được báo Time bình chọn là “Đại học của năm 2012” 

 


