NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT tại
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ
PEGASUS
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SINH VIÊN
TRƯỜNG
CAO ĐẲNG
QUỐC TẾ
PEGASUS

▶ Hơn 70% thời lượng chương trình là thực hành
▶ Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập quốc tế

PASSION – EXCELLENT – LEADERSHIP
Đam mê – Chất lượng – Tiên phong

▶ Chương trình được thiết kế từ khung chương trình
của Úc
▶ Chương trình học rút ngắn, chỉ trong 6 - 8 tháng đối với
hệ sơ cấp, đi thẳng vào kiến thức thực tiễn

▶ 100% được thực tập tại các khách sạn 4, 5 sao danh
tiếng như khu nghỉ dưỡng Intercontinental, Sheraton
Grand Đà Nẵng, Legend Metropole, Marriott, Melia…
▶ Được giới thiệu vào làm việc tại các khách sạn – nhà
hàng có liên kết với Pegasus
▶ Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn được tích hợp vào
chương trình học
▶ Sinh viên có nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm tại các
quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc…
trong thời gian học tập tại trường

YÊU CẦU
ĐẦU VÀO?

▶ Tốt nghiệp
lớp 10 trở lên

Năng động và nhiệt tình
tham gia các hoạt động của
trường, lớp

Tự tin với chứng chỉ/
bằng cấp Pegasus trong tay

Bạn có muốn trở thành nhà
Quản trị khách sạn trong
tương lai?

Sẵn sàng làm việc với những
kỹ năng được rèn luyện

Hãy nhanh tay đăng
ký khóa học tại trường
Cao đẳng Quốc tế
Pegasus!!!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS
ĐÀ NẴNG
Đường Vùng Trung 3, KĐT Phú Mỹ An, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn
ĐT: (+84) 236 7301 555
Email: study@pegasus.edu.vn
HÀ NỘI
Tòa nhà 2/2C Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, phố Kim Mã,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình
ĐT: (+84) 247 3041 555/ 091 636 0505
Email: study.hanoi@pegasus.edu.vn

TRƯỜNG QUỐC TẾ
HÀNG ĐẦU ĐÀO TẠO NGÀNH
KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG
và ẨM THỰC

www.pegasus.edu.vn

/pegasus.college

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS

ĐẶC ĐIỂM

CHƯƠNG
TRÌNH HỌC
Chuyên ngành

Trường Cao đẳng Quốc tế
Pegasus được trang bị cơ sở
vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn
quốc tế trong ngành du lịch.

Trường Cao đẳng Quốc
tế Pegasus được thành
lập năm 2011, trực thuộc
Tập đoàn giáo dục Quốc
tế KinderWorld, Singapore. Trụ sở chính của
trường ở đường Vùng
Trung 3, Khu đô thị Phú
Mỹ An, phường Hòa Hải,
quận Ngũ Hành Sơn,
thành phố Đà Nẵng.
Ngoài cơ sở chính tại Đà
Nẵng, trường có Phân
hiệu được đặt tại số 2/2C
Khu Ngoại giao đoàn
Vạn Phúc, phố Kim Mã,
quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội.
Trường Cao đẳng Quốc
tế Pegasus được trang bị

cơ sở vật chất hiện đại
theo tiêu chuẩn quốc tế
trong ngành du lịch.
Hiện nay, trường đang
cung cấp các chương
trình đào tạo chất lượng
cao trong lĩnh vực du
lịch, khách sạn, nhà hàng
và nghệ thuật ẩm thực
từ sơ cấp đến cao đẳng.
Ở bậc cao đẳng, song
song với việc cung cấp
chương trình đào tạo
theo khung bằng cấp
Úc, trường Cao đẳng
Quốc tế Pegasus còn
cung cấp chương trình
giảng dạy theo khung
trình độ Việt Nam.
Chương trình này được
biên soạn chặt chẽ dựa
trên chương trình chuẩn
của Úc, giúp cho sinh
viên có cơ hội được tiếp
cận với chương trình đào
tạo tiên tiến của một quốc

gia có thế mạnh trong
ngành du lịch, khách sạn,
nhà hàng với chi phí hợp
lý. Chương trình học chỉ
hơn 2 năm, với 3 tháng
thực tập sẽ giúp học
viên nắm trọn kiến
thức cần thiết nhất để
chuẩn bị hành trang
chinh phục các vị trí
cao trong ngành dịch
vụ Hot nhất hiện nay.
Ở bậc sơ cấp, trường
hiện có các chương trình
về Vận hành khách sạn,
Chế biến món ăn và
làm bánh. Các khóa
học diễn ra trong 6 - 8
tháng với thời lượng
thực hành chiếm đến
70% chương trình học,
sẽ giúp sinh viên rèn
luyện kỹ năng vững
vàng để sẵn sàng bước
vào môi trường làm việc
chuyên nghiệp.

KHÁCH SẠN
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2
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1. Bộ phận Lễ tân/
Đặt giữ phòng
2. Bộ phận Nhà hàng

với 2 hệ chương trình:

• Hệ Cao đẳng: 2.5 năm (bao gồm 3 tháng thực tập)
• Chương trình được thiết kế dựa trên khung chương trình của Úc.
• Ngoài những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn của các bộ phận lễ tân, nhà
hàng, buồng phòng, và pha chế đồ uống, chương trình đào tạo còn giúp sinh viên
hoàn thiện các kỹ năng QUẢN LÝ và TỔ CHỨC các hoạt động của khách sạn một
cách hiệu quả.
• Tiếng Anh chuyên ngành được tích hợp trong chương trình học.
• Sinh viên được chuyển tiếp lấy bằng cao đẳng Quản trị khách sạn hệ Quốc tế
thông qua thủ tục “công nhận học tập đã có” (RPL).

3. Bộ phận pha chế đồ uống
4. Bộ phận Buồng phòng
4

5

5. Bộ phận spa*
(*Chỉ có ở hệ sơ cấp)

CHẾ BIẾN MÓN ĂN
& LÀM BÁNH” với 1 hệ chương trình:
Chuyên ngành

• Hệ Sơ cấp: 6 tháng (bao gồm 2 tháng thực tập)

• Hệ Sơ cấp: 8 tháng (bao gồm 2 tháng thực tập)
• Các chương trình được thiết kế dựa trên khung chương trình của Úc và
ASEAN.
• Tích hợp đầy đủ kỹ năng của các các bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng
phòng, và pha chế đồ uống, spa và chăm sóc da.
• Tiếng Anh chuyên ngành được tích hợp trong chương trình học.
• Học viên được chuyển tiếp học chương trình Cao đẳng tại Pegasus.
• Và có nhiều lựa chọn về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Bạn sẽ trở thành: Đầu bếp
chế biến MÓN ÂU

Hay: Đầu bếp chế biến
BÁNH ÂU

• Chương trình học đa dạng:
▷ Chế biến các loại nước dùng, nước xốt, súp
▷ Chế biến rau, củ, trứng và các món làm từ
tinh bột
▷ Chế biến và trình bày các món ăn

Và xa hơn nữa: Chủ tiệm
bánh Âu/ nhà hàng Âu

▷ Làm bánh ngọt, bánh mì
▷ Chế biến các món khai vị
và salát, …
▷ Tiếng Anh chuyên ngành

