Học bổng ACCA Futurist 2020
Một văn bằng toàn cầu, triệu cơ hội khởi đầu!
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Chương trình học bổng
ACCA Futurist 2020
1.

Đối tượng tham dự

▪ Sinh viên các chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, tài chính, kế toán, kiểm toán tại
các trường Đại học Việt Nam;

▪ Chưa đăng ký và tham gia thi bất kỳ chương trình học thuật nào của ACCA;
2.

Cơ cấu học bổng

15 suất học bổng toàn phần – trị giá GBP 1,126 (VND35,000,000)/suất, bao gồm:

• Phí đăng ký tạo tài khoản, phí thường niên năm đầu tiên và phí thi lần đầu toàn bộ
9 môn học Cấp độ Cơ bản của Văn bằng ACCA;

• Khóa học Online miễn phí 3 môn đầu tiên chương trình ACCA trong vòng 3 tháng
từ KAPLAN – Đối tác giáo dục của ACCA
Webisite: https://www.accaglobal.com/vn/en/campaign/acca-scholarship.html
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QUY TRÌNH
TUYỂN CHỌN

Dự kiến tháng 12/2020
Buổi lễ trao học bổng

17/11/2020
Bài kiểm tra năng lực online

24/11 – 5/12/2020
Phỏng vấn trực tiếp

21/10 – 15/11/2020
Nhận hồ sơ ứng tuyển
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Tiêu chí lựa chọn
Vòng

Yêu cầu

Vòng 1 – (21/10
– 17/11/2020):
Nộp hồ sơ ứng
tuyển

- Bảng điểm các năm học THPT
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp
THPT
- Đoạn văn bằng Tiếng Anh tự
giới thiệu về bản thân và lý do tại
sao muốn nhận học bổng

200 bạn có hồ sơ ứng
tuyển tốt nhất được
tiếp tục vào vòng 2

Vòng 2 –
(17/11/2020):
Làm bài kiểm tra
năng lực online

- Thời gian làm bài: 1 tiếng
- Ngôn ngữ bài thi: Tiếng Anh
- Cách thức thi: online

70 bạn có kết quả bài
thi cao nhất tiếp tục
tham dự vòng 3

Vòng 3 – (24/11
– 5/12/2020):
Phỏng vấn trực
tiếp

Phỏng vấn trực tiếp tại trường
Đại học

15 bạn có phần thể
hiện xuất sắc nhất

Tiêu chí

Ưu tiên
- Ứng viên được công thêm 20% điểm sáng
tạo tại vòng 1 nếu đính kèm thêm clip giới
thiệu bản thân hoặc chia sẻ cảm nghĩ về
chương trình học bổng quay bằng smart
phone
- HB ACCA: Ứng viên có điểm trung bình năm
học (GPA) từ 8.0 trở lên được vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối cùng với Đại diện
ACCA.
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Học bổng Trung tâm đào tạo
ACCA tin rằng sự kết hợp giữa Học bổng ACCA Futurist 2020 và học bổng tại các trung tâm đào tạo sẽ trở thành
gói hỗ trợ tài chính tuyệt vời, giúp sinh viên vững tâm hơn khi theo đuổi Văn bằng chương trình ACCA.
Sinh viên tham gia ứng tuyển chương trình học bổng ACCA Futurist 2020 có thể có cơ hội có thêm học bổng của
các Trung tâm đào tạo ACCA
Trung tâm
đào tạo

Webiste

Gói HB hỗ trợ chương trình ACCA

www.ftmsglobal.edu.vn

02 suất HB - 100% phí học 5 môn: MA, FA, LW, PM, TX,
FR, AA, FM

www.smarttrain.edu.vn

08 suất HB - 100% phí học 3 môn đầu: BT, MA, FA

www.vietsourcing.com

10 suất HB - 100% phí học 3 môn đầu: BT, MA, FA
06 suất HB - 100% phí học 6 môn: LW, PM, TX, FR, AA, FM

www.sapp.edu.vn

10 suất HB - 100% phí học 3 môn đầu: BT, MA, FA
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Đề xuất hợp tác cùng
trường Đại học
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Đề xuất hợp tác
ACCA rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Khoa và thầy cô trong việc triển khai chương trình học bổng đến từng
bạn sinh viên để có thể tiếp cận được với chương trình học bổng đầy ý nghĩa này bằng cách:

• Truyền thông về học bổng ACCA Futurist 2020 đến các thầy cô, các em sinh viên trong trường.
• Kết hợp tổ chức buổi phỏng vấn trực tiếp tại trường dành riêng cho các bạn sinh viên đang học tập tại nhà
trường đã tham gia ứng tuyển, dự kiến vào khoảng thời gian 24/11 – 27/11/2020. Khoa vui lòng chọn 01 ngày
phù hợp nhất để tổ chức buổi phỏng vấn.

• Tổ chức các hoạt động bên lề trong ngày phỏng vấn học bổng tại trường
Thông tin liên hệ:
Bạn Hồng Lê – Trưởng Ban Dịch vụ Học viên, ACCA Việt Nam
Email: hong.le@accaglobal.com
Điện thoại: 0962 080 041

© ACCA

Public

CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
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