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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ
PEGASUS

Trường Cao đẳng Quốc tế Pega-
sus là trường Cao đẳng Quốc tế 
đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp 
các chương trình đào tạo với 
bằng cấp của Úc từ Chứng chỉ III 
đến Cao đẳng, và là chuyên gia 
đào tạo các chuyên ngành: 
Khách sạn, Chế biến món ăn và 
Chế biến bánh. Bên cạnh đó, sau 
khi tốt nghiệp với bằng cấp Úc, 
sinh viên sẽ có cơ hội lấy bằng Cử 
nhân tại các trường Đại học đối 
tác của chúng tôi ở Úc, Anh, Mỹ 
và Canada.

Trường Cao đẳng Quốc tế Pega-
sus tại Úc (mã hiệu RTO 31984), 
được đăng ký với Cơ quan Chất 

lượng Kỹ năng của Úc, cho phép 
trường Cao đẳng Quốc tế Pega-
sus tại Việt Nam cung cấp các 
chương trình đào tạo từ Chứng 
chỉ đến Cao đẳng với các chuyên 
ngành Khách sạn, Nhà hàng và 
Nghệ thuật Ẩm thực. Những 
chương trình này đều thuộc 
Khung bằng cấp Úc và được 
công nhận trên toàn cầu. Với việc 
đạt được bằng cấp Úc, sinh viên 
có thể chuyển kết quả để vào 
học tiếp tại các trường đại học 
quốc tế. 

Với hai cơ sở tại Đà Nẵng và Hà 
Nội, Pegasus mang đến sự đổi 
mới và chất lượng trong phương 

pháp giảng dạy dựa trên việc 
đào tạo năng lực chuyên nghiệp. 
Để giúp sinh viên được tuyển 
dụng sau khi tốt nghiệp, Pega-
sus đã thiết lập mối quan hệ với 
khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
cao cấp để phát triển nội dung 
học phù hợp, đào tạo kỹ năng 
làm việc thực tế, và sắp xếp thực 
tập cho sinh viên. Qua đó, sinh 
viên được chuẩn bị hành trang 
tốt hơn trước khi chính thức 
được tuyển dụng và làm việc.

Hãy tham gia cùng Pegasus để 
trở thành nhà Quản lý Khách sạn 
ngay từ hôm nay!

Là trường Cao đẳng Quốc tế đầu 
tiên tại Miền Trung Việt Nam, 

cung cấp các chương trình đào tạo 
theo khung bằng cấp của Úc

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
THEO KHUNG BẰNG CẤP ÚC

Chương trình sẽ cung cấp các kỹ năng để làm việc và quản 
lý hiệu quả trong ngành khách sạn, nhà hàng bao gồm 
khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán ăn, 
câu lạc bộ, tàu du lịch,….Đặc biệt, với chương trình Cao 
đẳng Quản trị khách sạn theo khung bằng cấp ÚC tại 
Pegasus, bạn sẽ dễ dàng được chuyển tiếp sang các quốc 
gia như Anh, Úc, Mỹ, Canada…để hoàn tất chương trình cử 
nhân đại học. 

Quản Trị
Khách Sạn

Hiện nay, vai trò của người Đầu bếp đã được nâng tầm và 
giữ vị trí chủ chốt trong các nhà hàng, khách sạn. Nếu bạn 
đã yêu thích nghề Bếp, đừng chần chừ theo đuổi đam mê 
của mình. Pegasus sẽ giúp bạn trở thành những đầu bếp 
giỏi, có thể sánh ngang với các đầu bếp quốc tế với khóa 
học 100% bằng tiếng Anh, theo khung bằng cấp Úc, 
chuyên ngành Chế biến món ăn.

Chế biến
món ăn

Bạn có biết việc trở thành Đầu bếp Bánh sẽ mang lại cho bạn cơ 
hội định cư tốt ở các quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Canada…?

Tuy nhiên, hạn chế về tiếng Anh đã cản trở con đường định cư 
của các đầu bếp Việt Nam. Khóa học 100% bằng tiếng Anh, theo 
khung bằng cấp Úc tại Pegasus, được giảng dạy bởi các giáo 
viên nước ngoài nhiều kinh nghiệm, sẽ không chỉ mang lại cho 
bạn kiến thức và kỹ năng chuẩn quốc tế, mà còn giúp bạn nâng 
cao khả năng tiếng Anh của mình.

Chế biến
bánh
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LỘ TRÌNH HỌC VẤN QUỐC TẾ

ĐẦU VÀO

Năm 01

▶  Tốt nghiệp lớp 12
▶  Tiếng Anh : Ielts 5.0
▶  Hoặc tham gia kỳ thi tiếng Anh trực tuyến do 
trường Pegasus tổ chức. 
    Sinh viên chưa đủ điều kiện sẽ học bổ trợ tiếng 
Anh để đáp ứng yêu cầu đầu vào 

Học và nhận chứng chỉ III theo Khung bằng 
cấp Úc cho 1 trong 3 chuyên ngành tại Pegasus:

▶SIT30616 Khách sạn, Nhà hàng
▶SIT30816 Chế biến món ăn
▶SIT31016 Chế biến bánh

Năm 02
▶ Học và nhận bằng Cao đẳng SIT60316 QUẢN TRỊ 
KHÁCH SẠN theo Khung bằng cấp Úc tại Pegasus

▶ Và được trường hỗ trợ tìm việc làm trong  
các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4-5 sao

Năm 03
▶  Chuyển tiếp lên các trường Đại học uy tín là 
đối tác của Pegasus tại Úc, Anh, Mỹ và Canada 
(điều kiện áp dụng)

01. Chương trình học và Bằng cấp của Úc, được quốc 
tế công nhận

02. Ngôn ngữ giảng day: 100% tiếng Anh bởi các 
giáo viên đa quốc gia có kinh nghiệm và trình độ 
chuyên môn

03. Môi trường học tập hiện đại đạt chuẩn Quốc tế

04. Thực hành chiếm hơn 60% thời lượng chương trình

05. Cơ hội việc làm 100% sau khi tốt nghiệp dành 
cho những sinh viên ưu tú

06. Cơ hội chuyển tiếp lấy bằng cử nhân tại Úc, Anh, 
Mỹ và Canada

lý do 
để trở thành sinh
viên của Trường
Cao Đẳng Quốc Tế
PEGASUS
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