


2 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM

“Chào mừng các bạn đến với Viện Khoa học và Quản lý thể dục thể thao UMT!

Tôi đã có 15 năm làm việc tại hơn 35 quốc gia, hợp tác với các trường đại học 
tại Hong Kong, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Mỹ… Tôi nhận thấy vận động 
viên nước ngoài rất tự tin, thông minh, biết tổ chức chương trình, làm dự án, 
tình nguyện viên bên cạnh chuyên môn chính, trong khi đó vận động viên  
Việt Nam cũng rất giỏi, rất thông minh nhưng tại sao chưa làm được? Đây là  
lý do tôi trở về với mong muốn đóng góp một phần công sức vào việc xây dựng 
và phát triển ngành QLTDTT tại Việt Nam.

Với chất lượng đào tạo quốc tế và chuyên nghiệp, ngành QLTDTT tại UMT 
được thiết kế 3 chuyên ngành: Quản lý thể thao và Fitness, Quản lý thể thao 
và sự kiện, Quản lý và kinh doanh thể thao; đây là các chuyên ngành rất mới 
và phù hợp với xu hướng phát triển thể thao tại Việt Nam cũng như trên                
thế giới. Đặc biệt, có sự tham gia cố vấn và đào tạo trực tiếp của giáo sư đến 
từ các trường đại học nổi tiếng về QLTDTT trong nước và trên thế giới như:            
Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc…

Chương trình đào tạo ngành QLTDTT chủ yếu tập trung vào chất lượng           
kiến thức, kỹ năng thực tế trong quá trình học tập tại trường; đặc biệt với             
học kỳ doanh nghiệp tại các tập đoàn, công ty lớn và uy tín trong lĩnh vực TDTT 
tại Việt Nam và trên thế giới. Với sự ưu tiên cho thực hành thực tế như vậy,  
chắc chắn các em sẽ có đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng làm việc
thực chiến cùng khả năng tiếng Anh lưu loát để tự tin nắm bắt
nhiều cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp tại UMT.

Và tôi – TS. Nguyễn Trà Giang muốn trở thành người hướng dẫn
các bạn sinh viên ngành QLTDTT, cùng các bạn đi đến
thành công và hạnh phúc”.

Người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp 
thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành QLTDTT.

Người sáng lập và thực hiện các dự án 
lớn do Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp 
cùng Trường Đại học Tennessee 
và Kênh Truyền hình ESPNW (Mỹ) 
nhằm truyền cảm hứng, đam mê cho                                            
sinh viên nữ tích cực trong hoạt động 
TDTT.

Tổng Thư ký Liên đoàn Khúc côn cầu 
trên băng, Nhà Quản lý đội tuyển      
Nam và Nữ Khúc côn cầu trên băng của 
Thái Lan.

Viện trưởng Viện Khoa học và Quản lý thể dục thể thao,
Trường Đại học UMT

TS. Nguyễn Trà Giang
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Nhu cầu nhân lực ngành QLTDTT không ngừng tăng: 

quản lý thể dục thể thao
NGÀNHNGÀNH

CÓ THỰC SỰCÓ THỰC SỰ ??“HOT”“HOT”

trung tâm Fitness
trên khắp thế giới

và triệu thành viên
201.000
174

Du lịch và sự kiện thể thao
ước tính có giá trị

trên toàn cầutỷ800 USD

Ngành Fitness tại Việt Nam tăng trưởng 
20%/năm, quy mô thị trường

triệu113 USD



SĂN HỌC BỔNG “KHỦNG”
CHƯA BAO GIỜ DỄ DÀNG ĐẾN THẾ!

5 SUẤT

360
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO TOÀN KHÓA 

15 SUẤT

200
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO TOÀN KHÓA

30 SUẤT

50
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO NĂM ĐẦU TIÊN

50 SUẤT

35
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO NĂM ĐẦU TIÊN

trị giá đến triệu đồng/chiếc 

Hoặc giảm ngay học phí

TẶNG NGAY LAPTOPTẶNG NGAY LAPTOP

KHÔNG
phí mở thẻ và

phí thường niên

KHÔNG 
chứng minh tài chính

0%
lãi suất

triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên gói vay trong 3, 6, 9, 12 tháng với tiêu chí “3 KHÔNG”

liên kết với đối tác Ngân hàng
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BẠN CÓ PHÙ HỢP
VỚI NGÀNH NÀY ?

Quan niệm QLTDTT là ngành học chỉ để làm          
vận động viên là hoàn toàn sai lầm! 

QLTDTT phù hợp với các bạn có niềm đam mê 
quản lý thể thao, nhận thức được thể thao là        
sức khỏe và là yếu tố hàng đầu trong cuộc sống, 
có sức khỏe thì mới có thể thực hiện đam mê,                     
hoài bão. Đam mê là yếu tố đầu tiên nhưng không 
phải chính yếu, nhận thức về sức khỏe mới là yếu tố 
quan trọng. 

Vì khi đó, các bạn sẽ mong mỏi được học tập,      
tiếp thu kiến thức làm thế nào để quản lý, xây dựng 
chương trình tập luyện thể lực; đến câu lạc bộ    
thể thao; thiết kế sản phẩm thể thao phù hợp với 
từng đối tượng.

Hiện nay, thành tích thể thao của Việt Nam tại 
Đông Nam Á nằm trong top đầu các giải thi đấu,   
số lượng vận động viên có tuổi đời còn khá trẻ,        
từ 17 - 25 rất nhiều. Nhưng các vận động viên 
đang hoặc sau khi thi đấu không biết phải tiếp tục                     
phát triển sự nghiệp theo hướng nào khác                                                                                                                    
ngoại trừ trở thành giáo viên Giáo dục thể chất hay 
huấn luyện viên.

Trong khi một số bạn rất có tố chất, thích học      
quản lý hay kinh doanh nhưng lại không có                               
môi trường đào tạo, hướng dẫn. Và ngành QLTDTT 
sẽ giúp các bạn thực hiện ước mơ của mình, 
hướng đến tương lai tốt đẹp hơn sau khi ngừng   
thi đấu.

BẠN ĐAM MÊ THỂ THAO VÀ KINH DOANH,
THÍCH QUẢN LÝ VÀ LÀM GIÀU?

BẠN LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN
CHƯA BIẾT HƯỚNG ĐI CHO TƯƠNG LAI?



SĂN HỌC BỔNG “KHỦNG”
CHƯA BAO GIỜ DỄ DÀNG ĐẾN THẾ!

5 SUẤT

360
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO TOÀN KHÓA 

15 SUẤT

200
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO TOÀN KHÓA

30 SUẤT

50
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO NĂM ĐẦU TIÊN

50 SUẤT

35
TRIỆU ĐỒNG/SUẤT, 

DÀNH CHO NĂM ĐẦU TIÊN

trị giá đến triệu đồng/chiếc 

Hoặc giảm ngay học phí

TẶNG NGAY LAPTOPTẶNG NGAY LAPTOP

KHÔNG
phí mở thẻ và

phí thường niên

KHÔNG 
chứng minh tài chính

0%
lãi suất

triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên gói vay trong 3, 6, 9, 12 tháng với tiêu chí “3 KHÔNG”

liên kết với đối tác Ngân hàng

5University of Management and Technology, Ho Chi Minh City



6 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM

chuẩn quốc tế duy nhất tại Việt nam

ĐIỂM MẠNH
CỦA NGÀNH QLTDTT

TRẢI NGHIỆM SINH VIÊN
ẤN TƯỢNG

Chương trình được giảng dạy, cố vấn từ giáo sư 
của các trường đại học nổi tiếng thế giới

Trải nghiệm quốc tế và nâng cao trình độ       
tiếng Anh với các giảng viên nước ngoài

Học kỳ doanh nghiệp 3 tháng tại các tập đoàn,  
công ty, tổ chức thể thao uy tín trong và ngoài nước

Dễ dàng nâng cao trình độ thạc sĩ về ngành tại 
các trường nổi tiếng trên thế giới

Kiến thức đa dạng, chuyên nghiệp và toàn cầu; 
nắm bắt công nghệ và xu hướng mới

Chương trình huấn luyện phát triển cá nhân và 
nghề nghiệp

Tham gia tình nguyện viên tại các sự kiện                     
thể thao lớn của thế giới

CLB Lãnh đạo trẻ, CLB Sáng tạo khởi nghiệp…

ngành quản lý thể dục thể thao
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CHUYÊN NGÀNH
ĐÀO TẠO HẤP DẪN

MỘT SỐ MÔN HỌC
TIÊU BIỂU

Quản lý thể thao và Fitness

Quản lý và kinh doanh thể thao

Quản lý thể thao và sự kiện

Quản lý sự kiện thể thao

Quản lý kinh doanh thể thao

Truyền thông thể thao

Du lịch thể thao
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CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ
Quản lý các CLB thể thao

Quản lý các sân Golf

Quản lý dịch vụ thể thao và giải trí trên tàu du lịch quốc tế

Quản lý các hoạt động thể thao giải trí biển tại các resort, khách sạn

Quản lý bộ phận nhân sự, bán hàng, marketing hoặc kinh doanh

Quản lý công trình và cơ sở vật chất thể thao tại các CLB thể thao

Quản lý phòng tập gym, khu thể thao giải trí trong và ngoài trời

Quản lý dự án thể thao của các tổ chức phi chính phủ

Quản lý CLB thể thao ở trường học quốc tế

Đạo diễn sự kiện thể thao

Huấn luyện viên cá nhân cho người nổi tiếng

Huấn luyện viên cá nhân cho cầu thủ thể thao nổi tiếng

Phóng viên, nhà báo thể thao tại đài truyền hình, báo đài

CEO các start-up do chính mình thành lập
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quản lý thể dục thể thao

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

5
1.
2.

4.
3.

5.

dễ dÀng xét tuyển 

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 

Đối với thí sinh xét tuyển ngành QLTDTT (theo tổ hợp T00 và T01) cần đăng ký dự thi môn
Năng khiếu theo hướng dẫn của UMT

*LƯU Ý:

Thông tin chi tiết về kỳ thi
năng khiếu UMT năm 2022 

Xét kết quả học bạ THPT

Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

Xét tuyển thẳng theo quy định của UMT

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01/D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh/Tiếng Pháp
T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu (*)
T01: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (*)

MÃ TRƯỜNG: UMT MÃ NGÀNH: 7810301
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TS. Rebecca L. Adri (Philippines)

   Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất 
và Điền kinh, Trường Đại học          
Santo Tomas (UST), Philippines

    Tác giả sách Bóng đá trong Giáo dục 
thể chất

   Thành viên Ban Phụ nữ, Liên đoàn 
Bóng đá Philippines

   Nhiều bài báo khoa học xuất bản trên 
ấn phẩm của các hội thảo quốc tế           
nổi tiếng

PGS. TS. BS. Dilsad Almed (Ấn Độ)

Giảng viên Giáo dục thể chất,     
Đại học Prince Mohammed                  
Bin Fahd, Kingdom of Saudi Arabia

Kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều 
quốc gia như: Canada, Ma Cao,                
Hàn Quốc, Hoa Kỳ

Nhiều công trình nghiên cứu  
khoa học xuất bản trên các tạp chí 
của hệ thống ISI và Scopus

PGS. TS. Lê Đức Chương (Việt Nam)

Tiến sĩ, Thạc sĩ Y học TDTT, Trường 
Đại học TDTT Bắc Kinh, Trung Quốc

Chủ tịch Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội

Nguyên Hiệu trưởng Trường            
Đại học TDTT Đà Nẵng

 Chủ nhiệm nhiều đề  tài nghiên cứu 
khoa học về thể thao cấp Nhà nước 
Việt Nam

ThS. Teressa H. Siu (Hong Kong)

Diễn giả quốc tế về sức khỏe,           
dinh dưỡng; người dẫn chương trình 
truyền hình, nhà tư vấn và giảng viên 
đại học 

Cố vấn khoa học Hội đồng Khoa học 
Sức khỏe Cộng đồng Toàn cầu 
(BRICSCESS), Hội đồng Khoa học      
Thể dục và Thể thao châu Á (ACCESS)

Đại sứ phúc lợi quốc tế, Hiệp hội 
Tâm lý học Hong Kong

Bảo trợ bởi

PGS. TS. Lim Boon Hooi (Malaysia)

    Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao, 
Trường Đại học Malaya, Malaysia 
(Top 65 trường đại học trên thế giới 
- QS Ranking 2022)

   Diễn giả nhiều hội thảo khoa học 
thế giới về lĩnh vực QLTDTT và      
Tâm lý học TDTT

  Nhiều bài báo khoa học và sách 
xuất bản trên các tạp chí uy tín       
thế giới trên hệ thống ISI và Scopus

GS. TS. Tandiyo Rahayu (Indonesia)

Trưởng khoa Khoa học thể thao, 
Trường Đại học Semarang, Indonesia

Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục     
thể chất và thể thao châu Á

Tổng Thư ký Hiệp hội Giáo sư ngành 
Thể thao, Indonesia

Giảng viên, chuyên gia các lĩnh vực 
Phương pháp nghiên cứu trong thể thao, 
Thể thao giải trí, Tổ chức sự kiện...

ThS. Oliver N. Gromez (Philippines)

     Chuyên gia phát triển chương trình 
giảng dạy và tư vấn thiết kế các         
tài liệu giảng dạy về TDTT ở           
Đông Nam Á

 Tác giả sách giáo khoa cho 
UNESCO Myanmar và nhiều sách về 
thể thao được các nhà xuất bản      
nổi tiếng thế giới phát hành

TS. Pavinee Chumjai (Thái Lan)

Giảng viên Khoa Khoa học sức khỏe, 
Trường Đại học Mae Fah Luang, 
Thái Lan

Chuyên gia về quản lý thể thao, 
nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp 
các giải marathon tại Thái Lan

Tác giả các đề án về thể thao nhận 
được kinh phí và ngân sách của 
chính phủ Thái Lan

những   chuyên gia   nào?
bạn được gặp gỡ bạn được gặp gỡ 
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ThS. Oliver N. Gromez (Philippines)

     Chuyên gia phát triển chương trình 
giảng dạy và tư vấn thiết kế các         
tài liệu giảng dạy về TDTT ở           
Đông Nam Á

 Tác giả sách giáo khoa cho 
UNESCO Myanmar và nhiều sách về 
thể thao được các nhà xuất bản      
nổi tiếng thế giới phát hành

TS. Pavinee Chumjai (Thái Lan)

Giảng viên Khoa Khoa học sức khỏe, 
Trường Đại học Mae Fah Luang, 
Thái Lan

Chuyên gia về quản lý thể thao, 
nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp 
các giải marathon tại Thái Lan

Tác giả các đề án về thể thao nhận 
được kinh phí và ngân sách của 
chính phủ Thái Lan

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
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