TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

PEARSON EDUCATION - ANH QUỐC

TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG QUỐC TẾ BTEC LEVEL 5 HND - KHOÁ 1 NĂM 2015
Quyết định cho phép đào tạo số 4115/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2015
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chuyên ngành xét tuyển:
1- Ngành Kinh doanh chuyên ngành Quản lý;
2- Ngành Kinh doanh chuyên ngành Kế toán;
3- Ngành Quản trị khách sạn.
Nội dung đào tạo theo chương trình của Tổ chức giáo dục
PEARSON- Anh Quốc đã được kiểm định, mang tính cập nhật
và công nhận rộng rãi.
Đối tượng và hình thức xét tuyển: Xét tuyển thí sinh đã tốt
nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
Văn bằng: Bằng Cao đẳng quốc tế BTEC level 5 HND do Tổ chức giáo dục PEARSON (Anh
Quốc) cấp, có giá trị toàn cầu.
 Chương trình học: Chương trình kéo dài 3 năm học toàn phần tại trường Đại học Bà Rịa-Vũng
Tàu bao gồm năm đầu học Tiếng Anh và các môn đại cương; hai năm cuối học các môn chuyên ngành.
Với những bạn chưa đạt chuẩn tiếng Anh (IELTS 4.5 / TOEIC 600 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc
tế tương đương) sẽ tham gia khóa học tiếng Anh và cấp chứng chỉ bởi Trường Quốc tế TEG –
Singapore.
Sinh viên tốt nghiệp chương trình BTEC level 5 HND có thể học liên thông 1 năm nữa tại thành phố Vũng
Tàu hoặc thành phố Hồ Chí Minh để nhận bằng cử nhân của các trường Anh Quốc như Đại học
Sunderland, Đại học West of England và Đại học Greenwich.
 Học phí:
(chưa bao gồm học phí chương trình Tiếng Anh)
- Năm thứ nhất : 30.000.000 VND;
- Năm thứ hai : 40.000.000 VND;
- Năm thứ ba : 60.000.000 VND.
*Đặc biệt: Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu (2006-2016),
sinh viên đăng kí nhập học khóa đầu tiên sẽ được giảm 10% học phí toàn khóa.
Nộp hồ sơ xét tuyển:
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT (2 bản);
- Bản sao công chứng CMND (2 bản);
- Bản sao giấy khai sinh (1 bản).
- Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nếu có (2 bản).
Lệ phí tuyển sinh: 400.000 VND/thí sinh.
Thời hạn nộp hồ sơ và nhập học: Nộp hồ sơ trước 31/12/2015; Nhập học: 22/02/2016.
Mọi chi tiết xin vui lòng xin liên hệ:
Khoa Quốc tế Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3511999 / 3554733 Email: khoaquocte@bvu.edu.vn
Website: www.bvu.edu.vn
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