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THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh chương trình tham quan học tập tại Đại học Bolton,Vương Quốc Anh
Kính gửi: Quý Đơn vị và Cá nhân
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và cựu sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình
đào tạo ngắn hạn và giao lưu văn hóa tại Vương Quốc Anh, trường Đại học Ngân hàng
TP.HCM hợp tác với Đại học Bolton, Vương quốc Anh tổ chức Chương trình tham quan
học tập tại Đại học Bolton, Vương quốc Anh.
Nội dung chương trình cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự tuyển:
- Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
- Sinh viên, học viên, cựu sinh viên, cựu học viên thuộc các chương trình đào tạo quốc
tế của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
- Sinh viên các trường Đại học khác
- Học viên đã tốt nghiệp Đại học có đủ trình độ tiếng Anh để tham gia chương trình.
2. Cách thức tuyển sinh:
- Các ứng viên sẽ đăng ký xét tuyển vào chương trình.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 – 50 người
4. Nội dung chương trình và tổ chức đào tạo:
- Chương trình tham quan học tập được tiến hành tại cơ sở Đại học Bolton, Vương quốc
Anh.
- Nội dung chương trình bao gồm các bài giảng về ngôn ngữ và chuyên môn do các giảng
viên, giáo sư của Đại học Bolton đứng lớp, kết hợp với các hoạt động tham quan các
địa chỉ văn hóa, và các chương trình giao lưu, dã ngoại (Chi tiết chương trình tại
https://bit.ly/2TM4Ogg ).
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh (bao gồm cả giờ trợ giảng).
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5. Thời gian chương trình:
- Thời gian khóa học: 15 ngày, dự kiến trong khoảng từ 15/07/2019 đến 30/08/2019
- Khởi hành từ sân bay Tân Sân Nhất đến sân bay Manchester, Vương quốc Anh
6. Chứng chỉ:
- Sau khi kết thúc chương trình, các sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất
chương trình tham quan học tập do Đại học Bolton cấp.
7. Chi phí:
- Chi phí tham dự: 45 triệu đồng/khóa
- Sinh viên, cựu sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được miễn giảm phí xin
visa
Mức học phí đã bao gồm:
 Học phí trong suốt quá trình học (gồm quyền truy cập đến nguồn dữ liệu điện tử
của trường)
 Bảo hiểm trách nhiệm công cộng trong suốt thời gian tại Đại học Bolton
 Chỗ ở tại Ký túc xá Đại học Bolton (phòng đôi, có trang bị mạng wifi, dụng cụ
làm bếp), phương tiện di chuyển trong các sự kiện văn hóa và bữa ăn theo kế
hoạch được tổ chức bởi Đại học Bolton và được nêu rõ trong lịch trình.
 Vé vào cổng tại các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa
 Hỗ trợ khẩn cấp 24/7 từ văn phòng địa phương nơi diễn ra chương trình tham
quan
 Đưa đón từ sân bay Manchester về Trường và ngược lại
- Nhà trường sẽ hỗ trợ người tham dự mua vé máy bay, bảo hiểm y tế, du lịch và thủ tục
visa. Người tham dự tự trang trải các chi phí này.
 Người tham dự tự chi trả chi phí di chuyển, chi phí ăn uống, và các sinh hoạt phí
cá nhân khác tại Anh.
 Phí bảo hiểm y tế: khoảng 600.000 VND (Số tiền thực tế sẽ đóng theo biên lai)
 Lệ phí Visa: khoảng 5.000.000 VND (Số tiền thực tế sẽ đóng theo biên lai xin
thủ tục cấp visa).
 Chi phí vé máy bay: khoảng 1200 USD (Số tiền thực tế sẽ đóng theo giá vé khi
xuất vé).
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8. Chi tiết tuyển sinh:
- Hạn chót nhận hồ sơ: 19/05/2019
- Hạn chót xác nhận tham gia và đặt cọc 30% học phí (số tiền này sẽ không được hoàn
trả trong bất kỳ trường hợp nào): 28/05/2019
- Hạn chót hoàn tất thủ tục visa: 23/06/2019
- Hạn chót đóng phí mua bảo hiểm và vé máy bay: 01/07/2019
- Hạn chót hoàn tất 70% học phí: 28/06/2019
- Thời gian chuyến đi: Từ 15/07/2019 đến ngày 30/08/2019.
9. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Đơn xin dự tuyển (tại https://bit.ly/2UBjeNK);
- 04 ảnh thẻ 4x6 ghi rõ họ tên và ngày sinh ở mặt sau;
- 01 bản sao công chứng hộ chiếu;
- 01 giấy xác nhận sinh viên của Trường (dành cho đối tượng đang là sinh viên)
- Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH hoặc bằng tốt nghiệp Đại học hoặc bảng điểm Đại học
đến thời điểm học (Nếu bằng Tiếng Việt, nộp 01 bản công chứng Tiếng Việt, và 01 bản
công chứng dịch ra Tiếng Anh
- Bản sao chứng chỉ Anh văn (TOEFL, IELTS,…) (nếu có);
- Bản sao tiếng anh hộ khẩu thường trú;
- Biên nhận lệ phí dự tuyển.
10. Địa chỉ liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 0967 189 199

Email: boltonuniversity@buh.edu.vn

Website: saigonisb.buh.edu.vn
VIỆN TRƯỞNG
(đã ký)

TS. NGÔ VI TRỌNG
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