THƯ NGỎ
Kính gửi Quý phụ huynh & các em học sinh THPT Việt Đức,
Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam – sau đây gọi tắt là BUV) là đại học quốc tế
100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1428/QĐ -TTg của Thủ
Tướng Chính phủ ban hành ngày 09/09/2009. BUV được đánh giá là đại diện cho mô hình hợp tác giáo
dục điển hình trong quan hệ chiến lược giữa hai chính phủ Vương quốc Anh và Việt Nam. Trường hiện đang
đào tạo 11 Chuyên ngành được cấp bằng bởi chính BUV và hai đối tác danh tiếng tại Anh quốc là Đại học
London (University of London – gọi tắt là UOL) và ĐH Staffordshire (Staffordshire University – gọi tắt là
SU), bao gồm:
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Ngành học
Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc
tế
Cử nhân Quản trị Marketing
Cử nhân Tài chính Kế toán
Cử nhân Quản trị Du lịch
Cử nhân Thiết kế và Lập trình Games
Cử nhân Quản lý tổ chức sự kiện
Cử nhân Ứng dụng sáng tạo đương
đại: Thiết kế đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp
ảnh
Cử nhân Khoa học máy tính: An ninh
mạng/ Công nghệ đám mây

Loại bằng/ Trường cấp bằng

Cử nhân Tài chính và Kinh tế
Cử nhân Quản trị Khách sạn

BA (Hons) Finance & Economics –bằng kép BUV & SU

BSc (Hons) Banking & Finance – UOL
BSc (Hons) International Business Management – SU
BA (Hons) Marketing Management – SU
BA (Hons) Accounting & Finance – SU
BA (Hons) Tourism Management – SU
BA (Hons) Computer Games Design & Programming – SU
BA (Hons) Events Management – SU
BA (Hons) Contemporary Creative Practice: Graphic Design/
Illustration/ Photography – SU
BSc (Hons) Computer Science: Cyber Security/ Cloud
Technologies – SU

BA (Hons) International Hospitality Management – BUV

Với đội ngũ giảng viên 100% quốc tế được tuyển chọn khắt khe theo tiêu chuẩn của Đại học London và Đại
học Staffordshire; hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp trên khuôn viên 6,5ha tại Khu đô thị xanh Ecopark cùng
phương pháp giảng dạy cập nhật, chương trình thưc tập ngay từ năm Nhất tại các công ty và tập đoàn đa
quốc gia, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng quý vị phụ huynh trong việc định hướng chuyên ngành
từ bậc đại học cho các em học sinh, giúp các em tự tin vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai.
Để tạo động lực cho các em học sinh THPT Việt Đức trong việc tiếp cận môi trường Đại học quốc tế và sở
hữu tấm bằng Cử nhân Anh quốc danh giá được công nhận toàn cầu, năm học 2021-2022, BUV tiếp tục
khởi động Quỹ Học bổng thường niên với những hạng mục cụ thể như sau:
I. Quỹ học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh:

Quỹ học bổng được xây dựng với mục tiêu chính là đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua việc
mang lại những cơ hội học tập tốt nhất cho những cá nhân xuất sắc sẽ theo học tại trường. Đây là chương
trình học bổng toàn phần được vinh dự mang tên ngài Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Vương quốc Anh tại
Việt Nam, với 04 suất học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí), 02 suất học bổng Nhà Sáng Lập (trị giá
100% học phí), 04 suất Học bổng Hiệu Trưởng (trị giá 75% học phí) & 04 suất Học bổng Giám đốc Học vụ
(trị giá 50% học phí).
II. Quỹ học bổng Hợp tác:
Quỹ học bổng được xây dựng nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa BUV và trường
THPT Việt Đức, tạo điều kiện cho các em học sinh có năng lực và tố chất nổi trội tốt nghiệp từ trường THPT
Việt Đức có thêm nhiều cơ hội được học tập và phát triển trong môi trường giáo dục quốc tế tại ĐH BUV.
Năm học 2021-2022, BUV dành riêng cho trường THPT Việt Đức những suất học bổng như sau:
Học bổng

Số lượng

Yêu cầu tối thiểu

75% học phí

01 suất

•
•

GPA kỳ 1 lớp 12 >=8.5
IELTS >=6.5 hoặc tương đương

50% học phí

02 suất

•
•

GPA kỳ 1 lớp 12 >=8.5
IELTS >=6.0 hoặc tương đương

30% học phí

02 suất

•
•

GPA kỳ 1 lớp 12 >=8.0
IELTS >=5.5 hoặc tương đương

III. Hồ sơ học bổng bao gồm:
1. 01 Đơn Đăng ký nhập học (mẫu của BUV)
2. 01 Đơn Ứng tuyển học bổng (mẫu của BUV)
3. 02 Ảnh thẻ cỡ 3x4 giống nhau chụp trong 6 tháng gần nhất
4. 01 Bài luận xin học bổng bằng tiếng Anh (Giới hạn: 1000 từ)
5. 01 Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu
6. 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ khác tương đương (nếu có)
7. 01 Bản sao công chứng bảng điểm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12
8. 01 Bản sao công chứng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực (IELTS/TOEFL…) hoặc kết quả
kiểm tra Tiếng Anh tại BUV.
9. Bằng khen hoặc giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện/ cộng đồng (dịch sang tiếng Anh
nếu văn bản bằng tiếng Việt)
10. Thư giới thiệu (tối đa 02 thư) – có dịch sang tiếng Anh nếu thư bằng tiếng Việt
11. Chứng nhận khuyết tật và hỗ trợ về tài chính (nếu liên quan)
12. CV ghi rõ quá trình học tập và hoạt động ngoại khóa (khuyến nghị nên có)
13. Phí xét duyệt hồ sơ học bổng: 1,200,000 VND
Thời hạn nộp hồ sơ học bổng: 17h00 ngày 15/3/2022 (bổ sung học bạ trước 05/07/2022).

Để hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ứng tuyển, BUV tổ chức sự kiện “Bí quyết ghi điểm bài tự luận

theo phong cách UK - UK Style Personal Statement” với sự góp mặt của giảng viên nhiều kinh nghiệm từ
BUV, với thông tin chi tiết:
⏰THỜI GIAN: 9h00-11h00 Chủ Nhật 07/11/2021
🖥🖥 HÌNH THỨC: Nền tảng trực tuyến Zoom – Hướng dẫn tham gia sẽ được gửi trực tiếp cho những học
sinh đăng ký
📍📍 CÁCH ĐĂNG KÝ: Đăng ký tại đường link: https://bit.ly/MOUscholarship711
Mọi thông tin liên quan đến cơ hội học bổng và cách thức nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ số Tổng đài Tư vấn Tuyển
sinh: 096 662 9909; hoặc email: sr@buv.edu.vn.
Trân trọng,
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

