HỌC BỔNG TRƯỜNG AUSTON
Thứ tư, 11 Tháng 8 2010 07:15

Cơ hội học bổng và hưởng ưu đãi 6 tháng học Anh ngữ miễn phí của trường Auston danh
tiếng tại Singapore

Được thành lập vào năm 1996, Auston đã và đang khẳng định là một học viện giáo dục hàng
đầu tại Singapore. Trường được trao chứng chỉ chất lượng SQC của bộ Giáo dục Singapore và
chứng nhận CaseTrust do hiệp hội người tiêu dùng bình chọn. Là một trường có uy tín nên
trường đã liên kết với Đại học Conventry – UK là trường xếp hạng 75/117 trường chất lượng tốt
nhất của Anh. Sinh viên có thể chuyển từ Singapore sang Anh để học tại đại học Conventry để
kết thúc chương trình.

Các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh và Marketing; Kinh doanh và Quản lý
nhân sự; Công nghệ thông tin trong kinh doanh; Máy tính và mạng máy tính; Quản lý kinh
doanh công trình; Công nghệ truyền thông; Điện và điện tử. Đặc biệt, trường còn đào tạo
chuyên ngành mới đầy tiềm năng: Resort Management (quản lý Casino, các khu Du lịch cao
cấp).

Chương trình ưu đãi lớn duy nhất cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2010. Từ ngày 25/7/2010 cho
đến hết ngày 25/9/2010.

Học Bỗng 8.000S$ học phí trên mỗi trường hợp (tương đương 115,000,000 vnđ)

Những học sinh không đạt được học bổng trên, sẽ vẫn được tặng 6 tháng học tiếng Anh miễn
phí tại Auston - Singapore

Đăng ký và đóng học phí sớm cũng được giảm từ 300S$ cho đến 1000S$ cho các kỳ nhập học
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Đến tham dự Hội Thảo để được gặp đại diện của trường Auston phổ biến cụ thể các chương
trình học bỗng và trải nghiệm một môi trường giáo dục cực kỳ chất lượng tại Auston

Thời gian

9 AM ngày 15/8/2010 (Chủ nhật)

9 AM ngày 28/8/2010 (Thứ bảy)

Địa điểm

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

33 Nguyển Thị Minh Khai P.Bến Nghé Q1 TPHCM (Lầu 1)

** Đặc biệt đến tham dự các buổi Hội Thảo trên mỗi người tham dự sẽ nhận được một suất học
bỗng học phí chương trình Anh ngữ tương đương 3,000,000 vnđ tại TTNN AH ELC và nhiều
phần quà hấp dẫn khác

** Tặng vé máy bay cho tất cả các trường hợp nộp hồ sơ trong thời gian diễn ra Hội Thảo

Vui lòng mang học bạ hoặc số liên lạc để được xét nhận học bổng của trường.

Hồ sơ cần nộp
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- Bằng tốt nghiệp và học bạ, bảng điểm cao nhất

- Giấy khai sinh

- Xác nhận kinh nghiệm làm việc

- Hộ chiếu

- 4 ảnh 4×6

- Sơ yếu lý lịch tiếng Việt

Hỗ trợ khi nộp hồ sơ tại AH EDU LINKS

- 100% Miễn phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ cho trường AUSTON

- Hỗ trợ tìm kiếm nhà ở, mua vé, đón tại sân bay Singapore đưa đến trường.

- Theo dõi kết quả học tập.

- Tặng vé máy bay cho tất cả các trường hợp nộp hồ sơ trong thời gian diễn ra Hội Thảo
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