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CÁC THÀNH QUẢ HỌC THUẬT TẠI BUV

Tiếp nối những thành công trong năm 2018, BUV tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong năm 
2019 trên hành trình trở thành tổ chức giáo dục đại học đẳng cấp thế giới.

Nhà trường đưa vào giảng dạy chương trình CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH: AN NINH 
MẠNG/ CÔNG NGHỆ ĐÁM MÂY cùng với 2 chương trình dự bị đại học dành cho nhóm ngành 
kinh doanh và nhóm ngành máy tính. Trong kỳ học tháng Chín năm 2019, số sinh viên nhập học 
chương trình đại học được ghi nhận lớn nhất từ trước tới nay với 292 sinh viên. 453 sinh viên 
tham gia các khóa đào tạo chương trình tiếng Anh IELTS của BUV ( bao gồm cả các khóa học 
thực hiện tại  BUV và các khóa tổ chức tại các trường Trung học đối tác). Trường đã phối hợp với 
Bộ Ngoại giao tổ chức khóa đào tạo cho đại diện đến từ 35 tỉnh thành, đồng thời tổ chức 1560 
giờ đào tạo hiệu trưởng và giáo viên giỏi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại 
BUV; tổ chức sự kiện Hội thảo du lịch quốc tế và Hội thảo Khoa học. 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) cũng tăng trưởng đáng kể với 2 khóa mới vào 
tháng Tư và tháng Chín năm 2019, tổng số sinh viên nhập học lần lượt là 13 và 18 sinh viên. 
Phản hồi của sinh viên chương trình MBA là rất tích cực, với 95,3% sinh viên khóa thứ 2 và thứ 3 
hài lòng với chương trình học tính tới thời điểm tháng Bảy năm 2019.

Về kết quả học tập của sinh viên, tỉ lệ sinh viên được xét lên lớp đạt mức cao kỷ lục với 98.52%. 
Số sinh viên đạt điểm cao tăng cao so với năm trước (Tương ứng với xếp loại Hạng Nhất – First 
Class division và Hạng Nhì – Second Class Upper Division) với tỉ lệ 55.83% (cao hơn 4.36% so 
với năm trước). 100% số sinh viên khóa đầu chương trình cử nhân BUV – Tài chính Kinh tế đã 
hoàn thành khóa học.

Nhà trường đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý học tập trực tuyến Canvas kể từ tháng Bảy 
năm 2019, tạo ra nền tảng trực tuyến tương tác hiệu quả với sinh viên, cho phép truy cập không 
giới hạn đến thư viện học liệu số, cũng như cho phép giảng viên giám sát chặt chẽ tiến độ học 
tập của sinh viên.

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ HƯỚ NG NGHIỆP SINH VIÊN

Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên của BUV hoạt động nhằm đảm bảo mọi sinh viên 
của BUV đều có được lợi thế về kỹ năng việc làm cũng như đạt được những cơ hội nghề nghiệp 
tuyệt vời. Nhà trường đồng thời xây dựng các chương trình phát triển cá nhân cho sinh viên 
nhằm giúp các bạn phát huy toàn bộ tiềm năng của bản thân. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cố 
gắng hết mình xây dựng đời sống sinh viên phong phú thông qua việc mang đến cơ hội trải 
nghiệm các câu lạc bộ và những hoạt động xã hội trong trường.

PHÒNG
PHÁT TRIỂN VÀ HƯỚ NG NGHIỆP 

SINH VIÊN
Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường Đại học đầu tiên đáp ứng 
hoàn toàn tiêu chuẩn Anh quốc, đào tạo cấp bằng các chuyên ngành 
đa dạng với 100% giảng viên quốc tế ở BUV, nhằm cung cấp một trải 
nghiệm học tập quốc tế với chất lượng vượt trội.  Đội ngũ nhân viên 
nhà trường luôn cùng hướng tới sứ mệnh đào tạo một thế hệ các nhà 
khám phá và sáng tạo đầy đam mê của Việt Nam, những người có trí 
tuệ, công nghệ, kỹ năng sống và kỹ năng làm việc cần thiết để thành 
công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
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“CLB Nhảy (BUV Dance Club) đã thực sự tô điểm cho cuộc 
sống sinh viên của tôi tràn đầy màu sắc. Chỉ bắt đầu với 7 
thành viên vào năm 2016, đến nay CLB đã có gần 50 thành 
viên và mỗi tháng đều có dự án mới. BUV Dance Club là nơi 
chúng tôi khơi dậy đam mê, rèn luyện bản thân, có được 
nhiều kỹ năng, và học được cách quản lý truyền thông một 
cách có hệ thống như kênh Youtube của mình. Thành quả này 
không chỉ là nỗ lực của mỗi thành viên mà còn là sự hỗ trợ từ 
phía nhà trường là phòng Công tác sinh viên. Tôi rất tự hào và 
biết hơn vì mình đang mỗi ngày đều phát triển tốt hơn.”

LÊ NGỌC DIỆP – 1810EM 

Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên không ngừng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá 
đa dạng nhằm khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng cá nhân, hòa nhập với sự đa dạng, khám 
phá tài năng của bản thân, phát triển kỹ năng lãnh đạo và nâng cao trí tuệ cảm xúc, từ đó các 
bạn có thể trở thành công dân toàn cầu, hòa nhập dễ dàng với môi trường xung quanh nhưng 
vẫn mang bản sắc cá nhân.

Tất cả các câu lạc bộ trong trường đều do sinh viên khởi xướng và điều hành, từ đó các bạn có 
thể kết nối với những nhóm có cùng sở thích và cùng nhau lan tỏa các giá trị cộng đồng đồng 
thời phát triển kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.

“Cuộc sống sinh viên tại BUV là một trải nghiệm thú vị. Qua đó, 
mỗi ngày tôi đều cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của bản 
thân mình. Mặc dù có rất nhiều thăng trầm nhưng tôi nghĩ rằng đó 
là những trải nghiệm cần thiết để tôi trưởng thành hơn.”

NGUYỄN KHẮC HIẾU  – 1810MM

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN NĂ NG ĐỘNG 
VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHONG PHÚ 

Lượt sinh viên tham gia
tất cả các hoạt động năm 20195414

256
Hoạt động, sự kiện được BUV 
tổ chức cho sinh viên và Cựu 
sinh viên trong năm 2019

15
Câu lạc bộ do sinh 
viên thành lập và 
điều hành

415 Thành viên các
câu lạc bộ
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Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên của BUV tổ chức các hội thảo nhóm thường xuyên 
nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng cho thực tập ngay 
sau học kỳ đầu tiên. Sinh viên BUV được trang bị nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp tương lai 
với những kỹ năng được các nhà tuyển dụng coi trọng cũng như giá trị mà nhiều tổ chức mong 
muốn về nguồn nhân lực của mình.

Hàng loạt các buổi toạ đàm và hội thảo đã được tổ chức với nhiều chủ đề khác nhau nhằm trang 
bị những kỹ năng cần có cho nguồn nhân lực Thế kỷ 21 và thời đại 4.0, dành cho mọi đối tượng 
từ sinh viên năm nhất để đảm bảo các em sẵn sàng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp chỉ 
sau vài tháng học tập ở BUV 

Chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho Sinh viên năm nhất: 

CHUỖI HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN ĐA DẠNG
VÀ ĐỘC ĐÁO TRONG NĂ M CỦA BUV

có thể kể đến như Ice Cream Days (Ngày Ăn Kem), các 
cuộc thi bi lắc trong giờ nghỉ trưa, các buổi tập Yoga 
và Massage mỗi tuần, các hoạt động thể thao ở ngoài 
trường bao gồm Bowling, Trampolines, Escape Room, 
Eco Adventures và và Tiệc dã ngoại BBQ.

Hoạt động và sự kiện xã hội
Thời khoá biểu của sinh viên BUV được thiết 
kế lồng ghép với các hoạt động ngoại khoá 
nhằm đảm bảo đời sống sinh viên năng động 
và tràn đầy năng lượng. Các hoạt động thú vị 

Lối sống lành mạnh: 
Một trong những trải nghiệm tuyệt vời khi là sinh viên 
BUV là không chỉ có một ngôi trường với môi trường 
học tập đẳng cấp thế giới, mà còn được chăm sóc sức 
khỏe toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Khu Thể 
thao cao cấp trong khuôn viên trường bao gồm: Sân 
bóng làm bằng cỏ thật, sân cầu lông, sân bóng rổ, 
phòng tập gym, phòng tập nhảy và Yoga để tạo cảm 
hứng cho tất cả các BUV-er rèn luyện sức khỏe theo 
sở thích cá nhân vì chúng tôi hiểu rằng ngoài việc học 
tập chăm chỉ, sinh viên cũng cần có một lối sống lành 
mạnh và chế độ rèn luyện sức khỏe tích cực.

BUV có mối quan hệ hợp tác bền chặt với Đại học Staffordshire cũng như Đại học London. Vì vậy, 
hàng năm, sinh viên BUV có nhiều cơ hội được đến tham quan và học tập tại Vương quốc Anh. 
Trong chuyến đi kéo dài 16 ngày, sinh viên được đến thăm nhiều thành phố và địa danh nổi tiếng 
khác nhau, tìm hiểu sâu hơn lịch sử và văn hóa Anh, đồng thời hình thành kiến thức chuyên môn 
về thực tế các thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và nghệ thuật mà Anh Quốc là quốc gia 
có tầm ảnh hưởng đi đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tham gia các chuyến 
thăm quan trải nghiệm đến nhiều công ty và nhà máy quốc tế, các trường đại học đối tác và các 
làng nghề truyền thống ở Anh. Hàng năm, BUV đều trao tặng chuyến đi miễn phí cho 2 sinh 
viên có kết quả học tập xuất sắc nhất từ chương trình của Đại học Staffordshire và 1 sinh viên từ 
chương trình của Đại học London. 

Điều chúng tôi muốn tạo ra không chỉ là môi trường học tập quốc tế cho sinh viên BUV, mà còn 
là một quãng đời sinh viên sôi động và đáng nhớ. Học tập tại BUV sẽ tạo cơ hội cho sinh viên thể 
hiện bản thân, có trải nghiệm mới và khám phá những nhận thức mới về thế giới thế giới. Đây 
là những yếu tố quan trọng góp phần khiến đời sống sinh viên trở nên đa dạng, làm phong phú 
thêm trải nghiệm cá nhân và giúp sinh viên chuẩn bị cho hành trình sau khi tốt nghiệp.

“Tôi không thể tin được cuộc đời sinh viên của tôi có một kết thúc đáng 
nhớ như vậy. Được đặt chân tới Vương Quốc Anh luôn là ước mơ từ thời 
thơ ấu của tôi. Chuyến đi đã mở ra cho tôi tầm nhìn mới về chất lượng 
giáo dục “đẳng cấp thế giới”, về văn hóa truyền thống Anh Quốc bao 
gồm cả cuộc sống thường nhật của người dân Anh cũng như người bản 
địa. Tôi cảm thấy có chút “nghẹt thở” khi muốn tiếp thu tất cả những 
điều mới mẻ và thú vị ở đất nước này.”

NGUYỄN PHƯƠNG MAI – 1610IBM

“Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì BUV đã dành cho tôi giải thưởng cho 
thành tích học tập xuất sắc là chuyến đi tới Vương Quốc Anh này. Tôi đã 
có cơ hội khám phá văn hóa Anh Quốc, trải nghiệm hệ thống giáo dục 
quốc tế và quen biết được rất nhiều người bạn đáng yêu.”

CÙ HÀ MAI PHƯƠNG – 1610AF

Tư duy
phản biện

Giải quyết
vấn đề

Tinh thần khởi nghiệp Mạng lưới
quan hệ

Kỹ năng
lãnh đạo

Trí tuệ
cảm xúc

Quy tắc
ứng xử

Lập kế hoạch
nghề nghiệp

Sẵn sàng
thực tập

Bản sắc
cá nhân

Sáng tạo
và đột phá

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VÀ 
GIAO LƯU VĂN HOÁ
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Hàng năm, sinh viên ngành Quản trị Du lịch của 
BUV thường có cơ hội đến tham quan và học 
tập tại các địa điểm trong nước và ngoài nước 
để mở rộng cũng như áp dụng những kiến thức 
và kỹ năng chuyên môn học được. Campuchia 
được xem như một điểm đến thường xuyên để 
sinh viên BUV tham quan trong khuôn khổ học 
phần Quản lý Hoạt động Dịch vụ, Du lịch và Sự 
kiện, từ đó cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
về tác động xã hội về ngành du lịch trong khu 
vực, cũng như các vấn đề về trách nhiệm của du 
khách và quan điểm văn hóa đa dạng.

Hơn 50 bạn sinh viên BUV đã tham gia hỗ 
trợ sự kiện Lễ hội giáo dục và công nghệ 
Vương Quốc Anh tại Phố đi bộ, Hồ Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, một trong những sự kiện lớn 
nhất do Đại sứ quán Anh tổ chức. Trong sự 
kiện kéo dài 2 ngày, các sinh viên đã tích cực 
hỗ trợ Đại sứ quán Anh trong các vai trò tổ 
chức và hướng dẫn du khách, và đồng hành 
cùng thầy Giám đốc học vụ - Christopher 
Jeffery gặp gỡ, đón tiếp, và trò chuyện với 
các vị khách quý như Quốc vụ khanh về 
Chính sách Thương mại Vương quốc Anh - 
ông Conor Burns, Đại sứ Vương Quốc Anh 
tại Việt Nam - Gareth Ward. Đặc biệt, câu 
lạc bộ nhảy - BUV Dance Club đã mở màn 

cho lễ khai mạc của chương trình bằng một 
màn biểu diễn vô cùng sôi động. Lễ hội Giáo 
dục và Công nghệ Vương quốc Anh được tài 
trợ bởi Công ty Công nghệ NashTech, Trường 
Đại học Anh Quốc Việt Nam(BUV) và Hội 
đồng các trường đại học xứ Wales.

Sự kiện “ GẶP GỠ VƯƠNG QUỐC 
ANH” do Bộ ngoại giao Việt Nam và 
Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức vào 
ngày 28 tháng 11 với sự tham dự của 
các vị lãnh đạo cấp cao của hai nước 
Việt Nam và Vương Quốc Anh. Gần 100 
sinh viên BUV đã được Đại sứ Anh cũng 
như Bộ Ngoại giao mời tham dự tại Văn 
phòng Bộ Ngoại Giao, Mỹ Đình, Hà Nội. 
Sự kiện này có sự góp mặt của các nhà 
lãnh đạo của Doanh nghiệp cả Việt Nam 
và Anh.

Thông qua các bài thuyết trình sôi nổi, 
các phiên triển lãm và kết nối tương tác, 
sinh viên BUV và các khán giả đã có thể 
kết nối và hiểu rõ hơn về mối quan hệ 
giữa các quốc gia trong các lĩnh vực giáo 
dục, văn hóa, thể thao,  nguồn nhân lực, 
đổi mới và sáng tạo cũng như kinh tế nói 
chung.

Chuyến đi học tập đến Campuchia dành cho sinh viên ngành 
Quản trị Du lịch

Lễ hội giáo dục và công 
nghệ Vương Quốc Anh 2019

Sự kiện gặp gỡ Vương Quốc Anh do bộ ngoại 
giao Việt Nam tổ chức năm 2019

www.buv.edu.vn10 11www.buv.edu.vn
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Tháng 12 năm 2019, Đại học Anh quốc 
Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo 
Du lịch Việt Nam trong Thế kỷ 21. Sự kiện 
này có sự tham dự của hơn 20 diễn giả, nhà 
nghiên cứu, đối tác công nghiệp và hơn 
150 người tham gia trong các lĩnh vực Du 
lịch và Khách sạn. Nhân dịp này, BUV cũng 
chào đón 11 sinh viên và giảng viên từ Đại 
học Staffordshire đến Hà Nội. Họ đã có một 
khoảng thời gian tuyệt vời với hội nghị và các 
hoạt động với sinh viên BUV cũng như các 
điểm tham quan ở Việt Nam với nhiều trải 
nghiệm ở Tràng An-Ninh Bình, Hạ Long và 
tham quan thành phố Hà Nội được sinh viên 
BUV lên chương trình và hướng dẫn. Đây là 
cơ hội tuyệt vời để sinh viên của cả hai trường 
Đại học có trải nghiệm quốc tế và mở rộng 
mạng lưới trên toàn thế giới!

HỘI THẢO DU LỊCH VIỆT NAM
TRONG THẾ KỶ 21

Diễn đàn du lịch ĐÔNG NAM Á  (ATF2019) được tổ chức tại Hạ Long vào tháng 1 năm 2019 với 
chủ đề “ ĐÔNG NAM Á – Sức mạnh của sự đoàn kết” đã đón hơn 2000 đại biểu đến từ Tổng 
cục du lịch, các công ty du lịch trong khối ASEAN, Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO), các tổ chức 
quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và các công ty truyền thông du lịch hàng đầu thế giới. 
Sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn Quốc tế của BUV (1810IHM) cũng đã tham dự, 
trò chuyện cùng các chuyên gia và có thêm các hiểu biết về ngành du lịch. Tại đây, các bạn sinh 
viên cũng có bài thuyết trinh và tham gia các phiên thảo luận với chủ đề “Ẩm thực khu vực Đông 
Nam Á”. Đại diện cho nước chủ nhà, sinh viên BUV đã mang đến diễn đàn những món ăn đặc 
trưng của 3 miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Là đối tác thân thiết và sẵn sàng tham gia các 
hoạt động CSR được khởi xướng bơi Blue 
Dragon, BUV đã hỗ trợ Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh 
để thu thập và quyên góp các nhu yếu phẩm 
như xà phòng và kem đánh răng, và các đồ 
dùng cá nhân khác cho những những người có 
điều kiện sống khó khăn như các trẻ em đường 
phố, những nạn nhân được cứu khỏi các đường 
dây buôn bán người, và dân tộc thiểu số. Việc 
chung tay góp sức này với mong muốn hành 
động nhỏ bé của mỗi sinh viên sẽ giúp cho sự 
thành công của chiến dịch này và giúp đỡ các 
cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Các hoạt động thiện nguyện
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INCENDIO 2019 - BOOST YOUR VIBE là một sân chơi mới được Hội 
đồng sinh viên (SAC) với sự hỗ trợ từ các Câu lạc bộ của trường tổ chức 
để chào đón tân sinh viên khóa 1910. Trong suốt 1 tuần đầu tiên, các 
bạn tân sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu và kết nối với sinh viên tiền bối 
khóa trên, các thầy cô, các nhân viên và các phòng ban của trường, 
những người sẽ giảng dạy và hỗ trợ các bạn suốt thời gian học đại học. 
Vào ngày cuối cùng của tuần lễ định hướng, toán bộ tân sinh viên cùng 
các sinh viên khóa trên sẽ cùng nhau khám phá về các câu lạc bộ thông 
qua những trò chơi team-building thú vị để vượt qua sự e ngại và tăng 
cường sự đoàn kết trong cộng đồng sinh viên BUV.  

Với cam kết hỗ trợ cộng đồng, hàng năm, sinh viên BUV tham gia hoạt 
động chạy bộ gây quỹ từ thiện mang tên BBGV’s Fun Run do Hiệp 
hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) tổ chức. Sau nhiều 
năm làm nhà tài trợ kim cương, kể từ năm 2017, BUV đã tham gia với 
tư cách là nhà tài trợ danh hiệu cho hoạt động chạy bộ gây quỹ mang 
tên“BBGV-BUV Charity Fun Run”. Trong năm 2019, sự kiện đã thu hút 
sự tham gia của hơn 8000 người bao gồm các công ty  thành viên BBGV 
cũng như rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên, phụ huynh và đội ngũ 
giảng dạy tại BUV; hoạt động chạy bộ này là cơ hội để tất cả các thành 
viên trong gia đình BUV, thể hiện tinh thần cộng đồng và đóng góp cho 
xã hội với phương châm “Chạy để gây quỹ và Chạy vì niềm vui”.
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Tiệc Hội ngộ Cựu sinh viên

Là một phần trong các hoạt động kết nối cựu sinh viên và nhà trường, sự kiện này thể hiện cam 
kết mạnh mẽ của BUV với sinh viên ngay cả sau khi tốt nghiệp ra trường và đảm bảo các cựu sinh 
viên luôn được cập nhật về các kế hoạch và hoạt động của BUV. Sự kiện thường niên này chào 
đón tất cả các cựu sinh viên BUV quay trở lại trường, gặp gỡ bạn bè và giảng viên. Tiệc gặp mặt 
cựu sinh viên năm 2019 có sự tham gia của hơn 120 cựu sinh viên và đặc biệt là sự góp mặt của 
ca sĩ khách mời Noo Phước Thịnh với những màn biểu diễn ấn tượng tới toàn bộ khán giả trong 
khán phòng  và truyền cảm hứng cho mọi người  với việc chia sẻ câu chuyện  thành công của con 
đường sự nghiệp thăng trầm 10 năm qua.

Lễ hội hóa trang Halloween

Được lên kế hoạch và tổ chức bởi các thành viên 
tài năng và sáng tạo của Hội Sinh viên. Với sự 
hỗ trợ từ các câu lạc bộ, sự kiện Halloween hàng 
năm mang đến cho sinh viên BUV cơ hội để thắt 
chặt tình bạn, phát triển kỹ năng và tạo sân chơi 
giải trí sau các lớp học, cũng như tìm hiểu thêm 
về văn hoá Anh thông qua việc tổ chức và tham 
gia các lễ hội Halloween.

Tiệc Giáng sinh

Tiệc Giáng Sinh là một sự kiện tiêu biểu hàng năm dành cho sinh viên và các thầy cô tại BUV do Hội 
Sinh viên tổ chức với sự hỗ trợ của nhà trường và nhiều câu lạc bộ, để tổng kết một năm nhìn lại tất 
cả những thành tựu đạt được cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm cho năm mới, đồng thời 
cùng nhau vui chơi trong mùa lễ hội với những màn trình diễn và giải trí tuyệt vời đến từ những sinh 
viên tài năng của BUV. Trong năm 2019, sự kiện đã rất thành công với nhiều màn biểu diễn cực kỳ ấn 
tượng của sinh viên BUV và các nghệ sĩ nổi tiếng như Min, Thịnh Suy và DJ Stevie.

Ngày Nhà giáo BUV

BUV là một trường Đại học Quốc tế nhưng sinh 
viên BUV vẫn luôn thể hiện sự tôn trọng và tri 
ân nhà giáo, vì họ không chỉ là giảng viên, là cố 
vấn mà còn là bạn bè của sinh viên. Cũng vì vậy 
mà hàng năm, Câu lạc bộ Tình nguyện BUV, với 
sự hỗ trợ từ tất cả các câu lạc bộ khác, thường 
tổ chức một bữa tiệc nhỏ và ấm cúng để kỷ 
niệm Ngày Nhà giáo và bày tỏ lòng biết ơn 
đến những giảng viên tuyệt vời vì đã là nguồn 
cảm hứng cho sinh viên. “Cây lời tri ân” thường 
treo nhiều tấm thiếp được trang trí xinh xắn và 
trưng bày trong một tuần tại sảnh để mọi người 
có thể nhắn gửi lời yêu thương và thông điệp 
của mình đến các giảng viên.
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“Ngay từ khi trở thành sinh viên BUV, tôi đã rất may mắn được 
trở thành cộng tác viên của Hội sinh viên (SAC) và được trực 
tiếp tham gia vào quá trình tổ chức hai sự kiện lớn nhất trong 
năm đó là Lễ hội Halloween và tiệc Giáng Sinh. Với sự đầu tư 
và nỗ lực của cả đội, đây đã trở thành hai sự kiện đáng nhớ 
nhất của các bạn sinh viên BUV. Ngoài ra, tôi cũng tham gia 
vào nhiều dự án khác rất vui và ý nghĩa khác của các Câu lạc 
bộ nữa.”  

NGUYỄN MAI LINH - 1910MM 

“Trở thành một thành viên của BUV là một cơ hội và trải 
nghiệm mới của tôi. Ngoài việc học tập, tôi cũng tham gia 
vào Câu lạc bộ và các sự kiện đặc biệt của trường. Là một 
người quản lý của Câu lạc bộ bóng rổ, tôi đã có cơ hội học và 
phát triển bản thân hơn rất nhiều.”

ĐOÀN THÙY CHI – 1904CCP

“BUV đã mở ra cho tôi rất nhiều trải nghiệm khác nhau. Tôi 
chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hành trình tại trường đại học 
mang lại cho tôi nhiều điều quý giá đến vậy, đẩy tôi thoát ra 
khỏi con người cũ, cho tôi khám phá những khả năng tiềm ẩn 
của bản thân mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nhìn lại con người 
mình vào những năm tháng học trung học, tôi nhận ra rằng 
BUV là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành 
của tôi.”  

ĐÀO VƯƠNG THÀNH – 1910EM

“BUV không chỉ là nơi chỉ để bơi trong biển “deadlines” và 
làm bài luận cho đến hết ngày mai”. Với tôi, BUV là nơi tốt 
nhất mà sinh viên có thể trau dồi kinh nghiệm, kiến thức và 
tham gia vào vô vàn các hoạt động. Mặc dù mới chỉ là một 
sinh viên năm nhất nhưng những kinh nghiệm quý giá mà tôi 
học được trong thời gian qua đã giúp tôi cải thiện bản thân 
rất nhiều và sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai 
của tôi”

ĐÀO NGUYÊN HÙNG – 1910MM

“BUV đối với tôi như là nhà hơn là trường học vì mọi người đối 
xử với nhau như những thành viên trong gia đình. Chúng tôi 
có thể học được điều gì đó mới từ nhau và cùng nhau trưởng 
thành. Trở thành cộng tác viên của Hội sinh viên (SAC) cho 
tôi rất nhiều cơ hội khám phá những điều mới mẻ và có được 
những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ sau mỗi lần làm sự kiện.”

BẠCH NGỌC AN – 1910IBM

“BUV là môi trường lý tưởng để chúng ta tiếp thu cả kiến thức 
và các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công. Các kỹ năng 
mà tôi đã có được sẽ không chỉ giúp tôi trong suốt thời gian 
tại BUV, mà còn có ích sau khi tôi hoàn thành chương trình 
học và bước ra cuộc sống thực tế. Mặc dù chỉ vừa mới trải qua 
4 tháng thôi nhưng tôi đã học rất nhiều bài học quý giá, được 
chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè thân thiết mà tôi 
sẽ trân trọng mãi.“

NGUYỄN THỊ TRÚC LAM – 1910IBM
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Chăm sóc sức khỏe tinh thần là điều cần thiết 
để sinh viên có được trải nghiệm tốt nhất trong 
thời gian học tại Đại học Anh quốc Việt Nam. 
Cuộc sống sinh viên có thể hào hứng và thú vị, 
nhưng khoảng thời gian này cũng có thể mang 
đến nhiều thử thách, ví dụ như việc thích ứng 
với môi trường mới và những căng thẳng phổ 
biến ở người trẻ. Sinh viên đôi lúc khó bộc lộ 
những vấn đề mình đang có với gia đình và 
bạn bè hoặc tự giải quyết. Tham vấn có thể sẽ 
rất hữu ích trong những lúc như vậy. 

Đại học Anh quốc Việt Nam đã và đang cung 
cấp các dịch vụ tham vấn bảo mật, tuân thủ 
đạo đức, chuyên nghiệp, chất lượng cao và 
miễn phí cho tất cả các sinh viên của trường.

Sinh viên có thể đến tham vấn để trao đổi về 
các vấn đề cá nhân, cảm xúc, hay sức khỏe 
tâm thần – tất cả những gì đang ảnh hưởng 
đến học tập và đời sống của mình. Các chủ 
đề phổ biến có thể bao gồm: 
• Căng thẳng
• Những thay đổi trong đời sống, như là thích  
   nghi với môi trường đại học   
• Trầm cảm
• Lo âu
• Sự thay đổi văn hóa  
• Học tập và các vấn đề nghề nghiệp  
• Những đau buồn và mất mát  
• Các hành vi gây nghiện  
• Thói quen ăn uống cùng những lo ngại về  
   hình ảnh bản thân
• Sự tự tin
• Các trải nghiệm đau buồn
• Cô đơn và sự cô lập  

• Tình dục và nhận diện giới
• Các vấn đề về mối quan hệ 
 
Sau một năm hoạt động, dịch vụ tham vấn của 
BUV đến nay đã cung cấp hơn 100 buổi tham 
vấn cá nhân cho sinh viên và cả phụ huynh. 
Phần lớn các trường hợp đến tham vấn với các 
vấn đề về mối quan hệ, lo ngại về sự cân bằng 
tinh thần và sức khỏe tâm thần. Thêm vào đó, 
qua 12 buổi làm việc nhóm, dịch vụ tham vấn 
cũng đã tạo một không gian an toàn và không 
phán xét để tất cả các sinh viên giải tỏa căng 
thẳng và lấy lại năng lượng. 

“BUV không chỉ trao cho tôi mà nhiều các bạn sinh viên khác 
cơ hội học tập những điều mới mẻ, làm quen với nhiều bạn 
mới thông qua các hoạt động vô cùng thú vị và bổ ích. Tôi 
không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn cải thiện các kỹ 
năng khác như làm việc nhóm hay kỹ năng lãnh đạo. Vì vậy, 
tôi cảm thấy rất may mắn vì được hướng dẫn và hỗ trợ bởi 
giảng viên và nhân viên BUV."

NGUYỄN ĐỨC MINH – 1910MM

“Vào ngày đầu tiên ở BUV, tôi là một cậu bé nhút nhát, không 
bao giờ bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình. Tuy nhiên, với 
sự khuyến khích và hỗ trợ từ nhân viên, thầy cô và bạn bè, tôi 
nhận ra rằng tôi cần tận dụng cơ hội để phát triển trong một 
môi trường tuyệt vời như BUV. Trở thành thành cộng tác viên 
của Hội sinh viên (SAC) đã giúp tôi tăng cường kỹ năng đàm 
phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Tôi rất 
biết ơn vì tôi có cơ hội tổ chức các sự kiện và tham gia nhiều 
hoạt động thú vị của trường.”

NGUYỄN ĐĂ NG CHÍ BÁCH – 1910MM 

“Việc học tập tại BUV mở ra một trang mới cho cuộc đời tôi vì 
ở đây tôi đã có cơ hội khám mà một con người nhiệt huyết và 
tự tin trong tôi mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. BUV 
mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt 
động và câu lạc bộ cũng như tự do sáng tạo trong ngành học 
của mình như một nghệ sĩ. Xin cảm ơn tất cả những người 
bạn, thầy cô và các nhân viên mà tôi có cơ hội gặp gỡ tại 
BUV.”

TRẦN THÙY TRANG – 1904CCP

DỊCH VỤ CHĂM SÓC
SỨC KHỎE TINH THẦN
VÀ THAM VẤN TÂM LÝ

“Điều này một lần nữa chứng minh cho 
em thấy rằng với một tâm hồn rộng mở, 
không gì là không thể”  
(NGUYỄN QUỲNH ANH - 1704IBM)

“Cảm giác gần gũi và thoải mái giúp em 
dễ mở lòng hơn” 
(LUONG THAO NHI - 1910MM)

Tác phẩm của sinh viên trong buổi Tea talk “Thư giãn 

với nghệ thuật”
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• Khóa học Chứng chỉ Microsoft Office Specialist
• Khóa học Thiết kế Đồ họa
• Lớp Ngôn ngữ Tiếng Hàn
• Lớp Ngôn ngữ Tiếng Nhật
• Lớp Ngôn ngữ Tiếng Trung
• Chứng chỉ Tài chính, Kế toán và Kinh doanh
• Khóa học Chuẩn bị Kỹ năng Việc làm

Các lớp học kỹ năng ngoại khóa được tổ chức hàng kỳ 
nhằm trang bị cho sinh viên BUV những lợi thế cạnh 
tranh so với các ứng viên khác trên thị trường lao động:

Buổi tư vấn nghề nghiệp cá nhân với các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp và công 
ty tư vấn tuyển dụng dành cho sinh viên năm 3.

Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên cung cấp cho tất cả các sinh viên Năm 3 - Học kỳ 
2 của BUV dịch vụ Hướng nghiệp 1:1 với một cố vấn nghề nghiệp có kinh nghiệm. Với nền tảng 
vững chắc trong việc tuyển dụng cho các tập đoàn lớn trong nhiều ngành công nghiệp và kinh 
nghiệm cố vấn nghề nghiệp, cố vấn sẽ giúp sinh viên đưa ra các định hướng trong con đường 
sự nghiệp như tìm hiểu nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp. Trong hoạt 
động này, các thắc mắc liên quan đến việc lựa chọn ngành nghề dựa trên tính cách, năng lực và 
sở thích cũng như định hướng phát triển sự nghiệp của sinh viên sẽ được giải đáp trực tiếp bởi 
một cố vấn Nghề nghiệp giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, với hiểu biết đa dạng về các lĩnh vực, cố 
vấn nghề nghiệp cũng mang đến cho sinh viên những cập nhật về xu hướng việc làm, thị trường 
lạo động nhằm giúp sinh viên có được sự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất. 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
NGHỀ NGHIỆP  

VÀ

CHƯƠNG TRÌNH
THỰC TẬP

DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP  
VÀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP



www.buv.edu.vn www.buv.edu.vn24 25

“Có thể thấy rằng Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ trong những năm gần đây, thị trường tuyển dụng 
vì thế cũng trở nên đầy tính cạnh tranh hơn. Bước vào kỉ 
nguyên công nghệ 4.0, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện 
của một số ngành nghề mới và rất nhiều ngành nghề quen 
thuộc đã không còn có chỗ đứng trong thời đại này. Sinh 
viên BUV cần chứng tỏ năng lực bản thân bằng cách viết lên 
câu chuyện của chính mình trong hành trình nghề nghiệp 
đang chờ đón các bạn phía trước. Tôi sẽ đồng hành với các 
bạn sinh viên BUV trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp 
1:1 không chỉ với tư cách là một người cố vấn, mà còn với tư 
cách một người bạn, giúp các bạn khám phá bản thân, xác 
định những hướng đi nghề nghiệp rõ ràng và hỗ trợ các bạn 
phát triển tối đa tiềm lực sẵn có.”  

LÊ QUỐC VƯƠNG, Cố vấn hướng nghiệp

HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP VÀ THĂ M QUAN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP:

Tại Đại học Anh Quốc Việt Nam, sinh viên thường xuyên có cơ hội tham gia các hoạt động và sự 
kiện đa dang như hội thảo, tọa đàm, khóa học phát triển kĩ năng, hoạt động thăm quan thực tế 
doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin rằng, tất cả sinh viên của Đại học Anh Quốc Việt Nam không chỉ 
được hưởng một chương trình giáo dục quốc tế chất lượng nhất mà còn được rèn luyện những 
phẩm chất cá nhân ưu tú ngay từ khi bước vào trường thông qua chương trình phát triển cá nhân 
được thiết kế dành riêng cho sinh viên của chúng tôi.

“Mặc dù mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng mình đã có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động 
thiết thực do Phòng Hướng nghiệp và Phát triển sinh viên tổ chức như hội thảo nghề nghiệp hay 
thăm quan thực tế doanh nghiệp. Ấn tượng nhất với mình là hội thảo hướng dẫn cách viết CV 
và kinh nghiệm phỏng vấn, hội thảo về phát triển kĩ năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ. Hội 
thảo về giáo dục giới tính cũng rất thú vị. Tham gia các hoạt động này đã khiến mình cởi mở và 
tự tin hơn rất nhiều.”  

NGUYỄN XUÂN HÀ, 1910MM

“Hội thảo về chủ đề Cách viết CV và thư xin việc thực sự rất có ích cho sinh viên, đặc biệt là rất 
cần thiết cho các bạn đang có dự định đi thực tập trong kì học tới. Sinh viên học được cách thiết 
kế 1 chiếc CV đúng chuẩn, cách chuẩn bị cho vòng phỏng vấn như thế nào để không bị lúng 
túng trước các câu hỏi khó. Nếu biết vận dụng hiệu quả những điều này vào thực tế, các cơ hội 
việc làm, thực tập của các bạn sẽ tang lên đáng kể.”  

JUN ALEJO BATHAN, Giảng viên ngành Kế toán và Tài chính

HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP PIAGGIO
Hội thảo nghề nghiệp PIAGGIO được tổ chức vào tháng 11 năm 2019 là một trong những hội 
thảo nghề nghiệp quy mô nhất mà hoạt động truyền thông cho sự kiện được lên kế hoạch và 
triển khai bởi chính các bạn sinh viên ngành Quản trị sự kiện. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm 
của gần 100 sinh viên đến tham dự và lắng nghe chia sẻ từ khách mời đặc biệt – ông Gianluca 
Fuime – Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Phó Giám đốc điều hành Piaggio khu vực Châu 
Á Thái Bình Dương. Cũng tại sự kiện, sinh viên có cơ hội trực tiếp tham gia phỏng vấn với các 
thành viên cấp cao trong Ban Lãnh đạo, Phòng Nhân sự của tập đoàn để giành lấy suất thực tập 
duy nhất cho một ứng viên xuất sắc tại Piaggio Việt Nam.

“Hội thảo nghề nghiệp Piaggio là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên BUV để được gặp và trò 
chuyện với các anh chị Giám đốc nhân sự, Giám đốc vùng của Piaggio về các cơ hội thực tập, 
phát triển nghề nghiệp cũng như là môi trường làm việc tại đây. Bản thân em mong muốn những 
hội thảo như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn vì nó thực sự rất bổ ích và gây hứng thú 
với sinh viên bọn em.” - NGUYỄN MAI THỦY, 1810IBM

“Việc tham gia vào hoạt động truyền thông cho Hội thảo nghề nghiệp Piaggio đã giúp em phát 
triển bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn. Chúng em đã có cái nhìn sâu sắc hơn về những 
kĩ năng cần thiết cho ngành quản trị sự kiện và được áp dụng chính những kỹ năng này vào công 
việc thực tế. Được gặp gỡ và nói chuyện với các anh chị đang làm việc tại Piaggio và đặc biệt là 
bác Gianluca Fiume là một trải nghiệm thật khó quên.”  - VŨ VÂN HẰNG, 1810EM

TOẠ ĐÀM VÀ HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP

• Khởi nghiệp thời 7x và 9x
• Làm việc trong tập đoàn đa quốc gia
• Tuổi trẻ ASEAN về Du lịch bền vững

• So sánh chuẩn mực kế toán IFRS và VAS
• Hội thảo xây dựng thương hiệu cùng WPP Media
• Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Du lịch
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Tại BUV, chúng tôi tin rằng, học từ sách vở và hay học trực tuyến trong môi trường lớp học là chưa 
đủ. Chúng tôi khuyến khích sinh viên bước ra thế giới bên ngoài học hỏi bằng cách va chạm với 
môi trường làm việc thực tế, khám phá lịch sử, văn hóa của những vùng đất nơi mà sinh viên có cơ 
hội đặt chân tới.

Các chuyến thăm thực tế đến các doanh nghiệp, tổ chức: Khách sạn Hilton Hanoi Opera, Tập đoàn 
JW Marriott (Khách sạn JW Marriott Hanoi, Khách sạn Sheraton Hanoi), Tập đoàn InterContinental 
Hotel (Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72, Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake), 
Tàu du lịch Ha Long Cruise, Trụ sở FPT Securities JSC, Văn phòng Ernst and Young Vietnam, Văn 
phòng KPMG Vietnam, Chi nhánh Ngân hàng Shinhan, Văn phòng Admicro - VCCorp, Văn phòng 
Nielsen Hanoi, Nhà máy Nestle, Văn phòng Chula Fashion, Dự án Bất động sản Splendora,…

“Mình đã tham gia chuyến thăm khách sạn Sheraton và cảm thấy rất thích. Chuyến đi giúp cho 
mình hiểu thêm về hoạt động của khách sạn. Mình chắc chắn sẽ chia sẻ thông tin về hoạt động 
này với bạn bè vì mình tin là các bạn ấy cũng sẽ hứng thú khi được tham quan môi trường làm 
việc thực tế.” 

DƯƠNG THU HÀ, 1910TM

“Chuyến thăm Ngân hàng Shinhan đã cho mình những kiến thức về cách 
vận hành của một ngân hàng, cụ thể là các phòng ban như phòng Sales, 

phòng Tín dụng… Việc được gặp gỡ và trò chuyện với các anh chị đi trước 
trong nghề là rất cần thiết bởi khi bước chân vào môi trường làm việc thật, 

bọn mình sẽ cần phải có cả những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm 
thực tiễn.” 

PHẠM NHẬT ANH, 1910UoL

“Phòng SE đã tổ chức rất nhiều hội thảo, chuyến tham quan thực tế đến 
các doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có được một nền tảng vững 
chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Trong kì học trước, 
mình đã có cơ hội được đi thăm Nhà máy Nestle. Đó quả thật là 1 chuyến 
đi thú vị. Trong suốt buổi thăm nhà máy, mình đã học được rất nhiều về 
hệ thống quản lí chuỗi cung ứng của bộ phận sản xuất và bộ phận phi sản 
xuất. Đối với mình, đây là 1 cơ hội quý báu để có cái nhìn tổng quan về 
ngành cũng như hiểu thêm về công việc thực tế.”  

CAO MINH HIỂN, 1810AF

“Hoạt động thăm nhà máy Nestle thực sự rất tuyệt vời. Mình không chỉ 
được quan sát quy trình tạo ra một hộp sữa Milo từ những nguyên liệu thô 
mà còn được học hỏi về quy trình quản trị rủi ro trong sản xuất. Điều khiến 

mình cảm thấy được truyền cảm hứng nhất là sự đam mê và tận tâm với 
công việc của những anh chị đang làm việc tại Nestle. Mình đã luôn mong 

muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc khiến mình cảm thấy 
hạnh phúc mỗi ngày đi làm giống như văn hoá tại Nestle.” 

“Chuyến đi thăm nhà máy Neste đã đem đến cho mình nhiều trải nghiệm 
rất thú vị. Mình không chỉ được đi thăm quan toàn bộ khu sản xuất, mà 
còn được quan sát quy trình tỉ mỉ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến sản 
xuất rồi đưa ra sản phẩm Milo cuối cùng. Ngoài ra, mình còn được nghe 
giới thiệu về các chương trình thực tập mà Nestle dành cho các bạn sinh 
viên, đặc biệt là chương trình “Quản trị viên tập sự”, mình thật sự nghĩ đây 
xứng đáng là 1 cơ hội để mình thử sức.”  

VƯƠNG PHƯƠNG THANH, 1810AF

NGUYỄN NGỌC QUÝ, 1810CCP

“Dự đoán những kỹ năng cần thiết trong tương lai là một điều không hề dễ dàng, nhưng Phòng Phát 
triển và Hướng Nghiệp Sinh viên, đội ngũ giảng viên và nhân viên của BUV đã giúp sinh viên chuẩn bị 
cho tương lai của mình một cách hiệu quả. Thật là một niềm vui lớn khi trở thành một thành viên của 
Gia đình BUV và tôi rất hào hứng với tương lai của chúng ta.”  

Shafieh Dorry- Giảng viên chuyên ngành Khách sạn, Du lịch và Sự kiện

“Chuyến thăm khách sạn InterContinental Westlake là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên quan sát 
những lý thuyết các bạn đã được học trên lớp được vận dụng trong môi trường thực tế như thế nào. 
Sinh viên đã được lắng nghe những góc nhìn về ngành dịch vụ khách sạn từ Giám đốc Marketing cũng 
như có cơ hội được thảo luận, chia sẻ sâu hơn về chủ đề. Sự thành công của những chuyến đi này giúp 
sinh viên bước ra khỏi môi trường lớp học cứng nhắc và tạo điều kiện để sinh viên khám phá, tích lũy 
thêm những kiến thức về ngành nghề mà các bạn sẽ theo đuổi trong tương lai.”  

Michael Alan Lomax, Giảng viên ngành Quản trị Marketing
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Những công ty và tổ chức quan tâm có nhu 
cầu tuyển dụng thực tập sẽ làm việc với Phòng 
Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên của 
BUV để điều chỉnh các kỳ thực tập, nhằm 
đảm bảo chương trình mang lại giá trị cho 
tất cả các bên tham gia. Với vai trò nhà tuyển 
dụng, công ty sẽ hiểu rõ những nội dung, hoạt 
động, thời gian làm việc, v.v.. như thế nào là 
phù hợp nhất với tổ chức của mình, cũng như 
kinh nghiệm nào sẽ có ý nghĩa đối với sinh 
viên thực tập. Các công ty có thể hợp tác với 
Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên 
để cùng xây dựng chương trình thực tập. 

Chúng tôi thường xuyên làm việc với các công 
ty để tìm kiếm cơ hội học hỏi và kết nối mở 
rộng mối quan hệ cho sinh viên của BUV.

Trong thời gian sinh viên thực tập tại công ty, 
Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên 
luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ cũng 
như các ý kiến phản hồi từ công ty và cán bộ 
hướng dẫn sinh viên. Chúng tôi cam kết duy 
trì trao đổi công khai, cởi mở với đối tác, nhằm 
đảm bảo các bên liên quan sẽ đều có thời 
gian trải nghiệm tích cực.

Thông qua giai đoạn thực tập toàn thời gian 
hoặc bán thời gian từ 3 đến 6 tháng, sinh 
viên sẽ có thể bổ sung và củng cố những kiến 
thức/kỹ năng đã học tại nhà trường. Mặt khác, 
doanh nghiệp cũng có cơ hội hướng dẫn, kèm 
cặp những sinh viên nhiệt huyết, giàu năng 
lượng, với tinh thần ham muốn học hỏi và 
đóng góp cho công ty. Theo đánh giá của các 
công ty, chương trình thực tập cũng đồng thời 
giúp công ty cập nhật với xu hướng nhân lực 
và tuyển dụng được thêm nhân tài mới.
Tại BUV, chúng tôi coi chương trình thực tập là 
trải nghiệm win-win (đôi bên cùng có lợi) cho 
tất cả các bên tham gia.

CHƯƠNG TRÌNH 
THỰC TẬP

BUV CORPORATE PARTNERS FOR INTERNSHIP AND JOB PLACEMENT:

Xây dựng Chương trình Thực tập phù 
hợp với nhu cầu của Nhà tuyển dụng

Chương trình thực tập được tiến hành 
như thế nào?

Chương trình thực tập là chương trình tự 
nguyện, dành cho sinh viên BUV, từ năm nhất 
đến sau khi ra trường, thuộc tất cả các chuyên 
ngành đang được giảng dạy, bao gồm: Quản 
trị Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Marketing, 
Kế toán & Tài chính, Tài chính & Kinh tế, 
Quản trị Du lịch, Quản trị Nhà hàng - Khách 
sạn Quốc tế, Ứng dụng Sáng tạo Đương 
đại, Quản trị Sự kiện, Thiết kế & Lập trình 
Game,Tài chính Ngân hàng và Khoa học Máy 
tính. Sinh viên thực tập có thể có lương hoặc 
không lương. Mục tiêu chính của sinh viên 
thực tập là học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến 
thức sâu hơn, thực tế hơn, đồng thời tích lũy 
kinh nghiệm phục vụ cho phát triển cá nhân 
cũng như cho sự nghiệp sau này.

Các công ty là đơn vị quyết định tuyển những 
sinh viên phù hợp với yêu cầu công việc. 
Phòng Phát triển và Hướng nghiệp Sinh viên 
sẽ đóng vai trò làm cầu nối và hỗ trợ giới thiệu 
ứng viên cho các công ty. Các công ty sẽ thực 
hiện phỏng vấn và quyết định ứng viên nào 
phù hợp nhất cho vị trí đang tuyển dụng.

Thời gian thực tập nên diễn ra khớp với 4 đợt 
nghỉ giữa kỳ của nhà trường. Lịch của các kỳ 
nghỉ này sẽ khác nhau tùy theo từng chuyên 
ngành: Tháng 1 đến Tháng 4, Tháng 7 đến 
cuối Tháng 9 (sinh viên ngành Quản trị Knh 
doanh Quốc tế, Quản lý Marketing, Kế toán 
& Tài chính, Quản trị Du lịch, Ứng dụng Sáng 
tạo Đương đại, Quản lý Sự kiện, Thiết kế & 
Lập trình Game, Khoa học Máy tính), Tháng 
10 đến hết Tháng 12, Tháng 4 - đầu Tháng 
7 (sinh viên ngành Tài chính & Kinh tế; Quản 
trị  Nhà Hàng - Khách sạn Quốc tế) và Tháng 
5 đến cuối Tháng 9 (sinh viên ngành Tài chính 
Ngân hàng - Đại học London).

WELL-BEING
AND PSYCHOLOGICAL 
COUNSELLING SERVICES
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“Với kinh nghiệm làm việc cùng sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau của Việt Nam 
cũng như từ các cơ sở giáo dục quốc tế khác trong nhiều năm qua, khách sạn Sheraton Hà Nội 
luôn chào đón sinh viên BUV đến thực tập tại khách sạn của chúng tôi. Các bạn là những người 
trẻ đầy đam mê, trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi và có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi 

trường làm việc mới. Chúng tôi mong được có thêm thật nhiều sinh viên BUV đến thực tập cũng 
như làm việc tại Sheraton trong tương lai.”

Ông JULIAN WONG - Tổng Giám đốc, Khách sạn Sheraton Hà Nội

• Kỹ năng Tiếng Anh tốt
• Đạo đức làm việc tốt
• Khả năng lãnh đạo 
• Sinh viên có sự đa dạng về văn hoá và nền tảng xã hội – tạo điều kiện cho công ty có nhiều ứng  
   viên đa dạng
• Nền tảng học vấn kiến thức vững chắc
• Giáo trình học mang tính thực tiễn và kinh nghiệm làm việc thực tế
• Được trang bị tốt kỹ năng hành nghề. Các hội thảo, chuyên đề, ấn phẩm được nhà trường cung  
   cấp cho sinh viên nhằm nâng cao các kỹ năng phỏng vấn, viết CV và tìm kiếm việc làm.

ĐIỂM MẠNH CỦA 
SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN BUV 

“Grant Thornton Việt Nam đã tiếp nhận một số Sinh viên thực tập từ BUV. Chúng tôi rất hài lòng 
với chất lượng công việc cũng như đánh giá cao kỹ năng và thái độ làm việc của các thực tập sinh 
trong quá trình làm việc tại đây. Chúng tôi mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác với BUV trong 
tương lai hơn nữa."

Ông NGUYỄN CHÍ TRUNG - Giám đốc điều hành, Grant Thornton Việt Nam

“Daehong Việt Nam và tôi đã có cơ hội nhận một vài thực tập sinh từ BUV đến và làm việc tại văn 
phòng của chúng tôi. Chúng tôi rất ấn tượng bởi kỹ năng tiếng Anh tuyệt vời và sự tự tin, thái độ 
ham học hỏi của các em. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của các bạn thực tập sinh và 
mong được chào đón thêm nhiều tài năng khác của BUV tới Daehong trong tương lai.”

Bà NGUYỄN THỊ THÚY - Phòng hoạch định chiến lược, Daehong Communications Việt Nam

“BUV là một môi trường giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp. Sinh viên thực tập đến từ BUV luôn 
rất chủ động và có thể bắt đầu công việc rất nhanh. Đã có nhiều cựu sinh viên BUV trở thành nhân 

viên chính thức của Savills và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sinh viên từ BUV gia nhập gia 
đình Savills trong tương lai.”

BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG - Savills Việt Nam
925

100%

12% Cơ hội thực tập được gửi đến sinh viên 
BUV trong năm 2019

Tỷ lệ tìm được việc trong vòng 3 
tháng từ khi tốt nghiệp

sinh viên tốt nghiệp tiếp tục 
học lên cao hơn

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TÁC VÀ CÁC CÔNG TY

VỀ NHÀ TRƯỜNG
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“Chúng tôi thực sự đánh giá cao năng lực của sinh viên BUV. Tất cả đều có thái độ tuyệt vời cũng 
như khả năng thích ứng cao. Các bạn ấy vô cùng chủ động, năng nổ, sẵn sàng học hỏi và nhanh 
chóng thích nghi với những thay đổi và thách thức. InterContinental Hanoi Landmark72 mong 
muốn được làm việc với nhiều sinh viên của Đại học Anh Quốc Việt Nam trong tương lai để cùng 
chúng tôi góp phần phát triển ngành khách sạn Việt Nam.” 

Bà NGUYỄN QUỲNH NGA - Trưởng phòng đào tạo và phát triển, Khách sạn InterContinental Hà 
Nội Landmark 72

“Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của sinh viên BUV, các sinh viên đều rất chăm chỉ, thông minh 
và đáng yêu. Một cán bộ quản lý của chúng tôi thậm chí còn muốn giữ thực tập sinh BUV làm 

nhân viên dài hạn. Chúng tôi cũng đã nhận được một số thư cảm ơn từ các bộ phận khác vì sự hỗ 
trợ tuyệt vời họ nhận được từ sinh viên BUV.” 

Bà NGÔ BẢO VÂN - Trưởng Bộ phận Mua hàng, Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội

“Navigos Search đánh giá cao Đại học Anh Quốc Việt Nam trong hoạt động kết nối thực tập. 
Sinh viên BUV đã thể hiện được tài năng, sự nhiệt tình và nhạy bén trong công việc. Chúng tôi tin 

rằng các em đã học được rất nhiều trong thời gian thực tập và đóng góp vào thành công chung 
của Navigos Search. Nhiều sinh viên đã hoàn thành xuất sắc kì thực tập và trở thành nhân viên 

chính thức. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với Đại học Anh Quốc Việt Nam 
trong tương lai.”

Bà NGÔ THỊ NGỌC LAN - Giám đốc khu vực, Navigos Search North Vietnam.

“Hiếu là một bạn trẻ thông minh, có nền tảng tốt và chăm chỉ. Sự tận tâm của Hiếu đối với công 
việc thể hiện trong tất cả những gì bạn ấy làm. Mọi người luôn cảm thấy thoải mái khi làm việc 
với Hiếu vì bạn ấy lúc nào cũng giữ được một thái độ tích cực. Piaggio mong đợi được đón thêm 
nhiêu sinh viên xuất sắc như Hiếu tham gia vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi trong tương lai. 

PHÒNG MARKETING - PIAGGIO Vietnam

“ManpowerGroup và BUV có chung cam kết mạnh mẽ trong việc tạo ra sự khác biệt cho cuộc 
sống của những người trẻ bằng cách giúp họ nuôi dưỡng khả năng học hỏi và các kỹ năng làm 
việc chuyên nghiệp để trở thành ứng viên sẵn sàng cho công việc cho ngày hôm nay, ngày mai và 
tương lai. Thông qua sự hợp tác trong những năm gần đây, sinh viên BUV đã để lại cho chúng tôi 
những ấn tượng tốt về thái độ chủ động, sáng tạo, khả năng thích nghi và trên hết là những nỗ 
lực và thái độ không ngừng học hỏi của các em. Những phẩm chất như vậy rất quan trọng đối với 
những nhân viên muốn thành công trong nền kinh tế luôn thay đổi này, đồng thời cũng là điều 
mà các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm. Chúng tôi tin rằng sinh viên BUV sẽ tiến bộ hơn nữa trong 
thời gian tới và họ sẽ luôn được chào đón tham gia ManpowerGroup - nơi họ có thể phát triển sự 
nghiệp của mình và đóng góp vào thành công chung của công ty.” 

Bà HÀ NGUYỄN - Trưởng phòng Đào tạo và Tuyển dụng, ManpowerGroup Việt Nam

“Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự đóng góp cũng như năng lực của Trúc Linh và Duyên Ngân 
– hai bạn thực tập sinh đến từ Đại học Anh Quốc Việt Nam - trong thời gian làm việc với chúng 
tôi. Các bạn đã thể hiện thái độ làm việc, tài năng và kỹ năng mà một nhân viên chuyên nghiệp 

nên có. Tôi rất vui khi có các bạn trong nhóm Sự kiện của chúng tôi và mong muốn được làm việc 
thêm với nhiều sinh viên khác đến từ BUV trong tương lai."

 

Bà VŨ THU TRANG - Trưởng phòng Sự kiện, TH School

“Thị trường video game (trò chơi điện tử) châu Á đang phát triển nhanh chóng. Tại Việt Nam nói 
riêng, nhu cầu nhân lực chuyên môn trong ngành này cũng đang tăng dần, không chỉ cho các 
các công ty game mới mà cả các công ty đang hoạt động trên thị trường. Là một công ty quốc 
tế, Gameloft luôn tích cực tìm kiếm thực tập sinh và tuyển dụng nhân viên mới. Với việc đào tạo 
kết hợp Thiết kế và Lập trình game, BUV đang tạo ra một loạt năng lực tiềm năng, cho phép sinh 
viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả trong môi trường linh hoạt. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác 
với một trường Đại học nổi tiếng như BUV.”

Ông ARTHUR MICHOUX - Giám đốc Studio, Gameloft Hà Nội
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“Ngành công nghiệp game trong nước đã và đang phát triển với tốc độ nhanh và dự kiến sẽ đạt 
giá trị 1 tỷ USD vào 2027. Mặc dù nhiều hãng game đã có khả năng phát triển các tựa game tầm 
cỡ thế giới, vấn đề nguồn nhân lực vẫn là vấn đề tồn tại số một. Cá nhân tôi tin rằng khóa học 
Thiết kế & Lập trình Game Máy tính (CGDP) của BUV có thể giải quyết các vấn đề nguồn lực cho 
ngành phát triển game nói chung và VNG nói riêng. Là một trong những khách mời trong lễ khánh 
thành khuôn viên mới tại trường BUV, tôi thực sự ấn tượng với sứ mệnh BUV đặt ra, cũng như cơ 
sở hạ tầng, phương pháp giảng dạy và đặc biệt là không khí học tập sáng tạo tại đây. Tôi tin rằng 
BUV đang cung cấp các khóa học và chương trình chất lượng cao. Vì vậy chúng tôi luôn chào đón 
sinh viên BUV, không chỉ đến thăm mà còn đến làm việc tại công ty chúng tôi trong tương lai tới 
đây."
 

Bà TRẦN XUÂN NGỌC THẢO - Trưởng phòng Phát triển Thương hiệu Tuyển dụng, Công ty VNG

ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ

 KỲ THỰC TẬP

“Em đã có có hội được thực tập và làm việc tại WisePass – một công ty 
khởi nghiệp về ứng dụng đời sống cho người dùng, cung cấp các gói dịch 
vụ thành viên cho khách hàng. Kì thực tập tại WisePass sẽ luôn là một hành 
trình tuyệt vời với em. Tại đây, em đươc học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn về 
linh vực marketing, cải thiện được kĩ năng giao tiếp và được tiếp cận với mô 
hình doanh nghiệp start-up, chứng kiến quá trình phát triển của công ty từ 
khi mới thành lập. Cảm ơn BUV và WisePass rất nhiều đã đem lại cho em 
cơ hội tuyệt vời này!”

NGUYỄN HOÀNG NAM - 1710MM

"Thật tuyệt vời! Cơ hội làm việc tại Hilton là một trải nghiệm tuyệt vời đối 
với tôi. Nó giúp tôi rất nhiều trong việc định hướng các mục tiêu và con 

đường sự nghiệp trong tương lai của tôi. Tôi đã học được rất nhiều kĩ năng: 
giao tiếp, nấu ăn và tính kiên nhẫn. Ngoài ra, có cơ hội thực tập tại một 

khách sạn 5 sao khi là sinh viên năm thứ nhất là một lợi thế lớn! Hành trình 
sau này của tôi sẽ luôn là lời cảm ơn tuyệt vời dành cho BUV.

NGUYỄN THẾ MINH - 1910TM

“Kì thực tập này là khoảng thời gian tiếp nối sau quá trình làm nhân viên 
part-time tại Phòng Tuyển sinh của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. 
Trong vòng nửa năm là thực tập sinh tại đây, được làm việc và nhận được 
sự hướng dẫn tận tình của các anh chị nhân viên tại đây là một điều vô 
cùng tuyệt vời và đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong quãng đời 
sinh viên của em. Hơn thế nữa, Hoàng Hiệp, Ngọc Tạ, Thảo Ngọc hay Hữu 
Trung, Triều Vỹ, Quang Huy là những người đồng đội đã luôn kề vai sát 
cánh, luôn mang lại những điều tuyệt vời cho tôi khi làm việc tại BUV. Cảm 
ơn bộ phận tuyển sinh BUV, cảm ơn những người đồng đội đã mang lại 
cho em một kì thực tập đáng nhớ!

NGUYỄN MINH TUẤN - 1810EM

“Những sinh viên BUV từng thực tập tại EXO có tính cách và thái độ làm việc rất tốt với công 
việc. Cảm ơn BUV rất nhiều vì đã gửi cho chúng tôi những sinh viên phù hợp và có trình độ như 

vậy. Chúng tôi hy vọng những kiến thức đào tạo trực tiếp của mình sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn 
về ngành Du lịch và giúp các em phát triển thêm các kỹ năng mới. Chúng tôi rất mong tiếp tục 

hợp tác với BUV trong tương lai.”  

Bà CHU THỊ ÁNH HỒNG - Bộ phận Nhân sự, EXO Travel
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Mùa hè năm ngoái, em đã có cơ hội thực tập tại Phòng Quản lý rủi ro tại 
Trụ sở chính của VPBank. Em đã làm việc trong tháng đầu tiên với tư cách 
là Trợ lý quản lý thực tập và khoảng thời gian còn lại là Thực tập sinh PMO. 
Tại đó, em có cơ hội chuẩn bị một số tài liệu đào tạo và hội họp liên quan 
đến PMO, Quản lý rủi ro và các dự án tương lai khác của VPBank. Em 
không chỉ nhận được rất nhiều nhiệm vụ đầy thách thức mà em còn được 
đào tạo rất nhiều về Quản lý rủi ro và PMO từ các giám sát viên của mình. 
Họ là những người đặc biệt kiên nhẫn và thú vị nhất là khi họ chỉ cho em 
cách tiếp cận nhiệm vụ hoặc khi xảy ra sự cố. Em rất vui khi nhận được rất 
nhiều phản hồi tuyệt vời về công việc của mình, biết rằng mình đang đóng 
góp cho hoạt động của doanh nghiệp và đang học được rất nhiều từ các 
anh chị đi trước. Em vô cùng biết ơn cơ hội tuyệt vời này và em cảm thấy 
rằng sau này, em thực sự đã trở thành một người hoàn thiện và tự tin hơn. 
VPBank chắc chắn đã dạy em rằng cuộc sống thực tế còn nhiều hơn những 
bài học ở trường đại học, và điều đó đã thôi thúc em không ngừng phấn 
đấu để trở nên tốt hơn trong học tập cũng như trong công việc.

VŨ HÀ THÙY LINH - 1710MM 

Em đã có một kỳ thực tập tại bộ phận Kinh doanh & Tiếp thị tại Khách sạn 
Sheraton Hà Nội. Em hạnh phúc và vinh dự khi trở thành một trong những 

thực tập sinh có cơ hội thực tập tại một trong những khách sạn 5 sao nổi 
tiếng nhất tại Hà Nội. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng 

động, em đã có được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng nhớ. Cảm ơn 
BUV đã giúp em có được một nơi thực tập tuyệt vời! 

PHẠM VÂN ANH - 1910MM

"Em phải thú nhận rằng ngay từ đầu, khi biết rằng sinh viên của BUV sẽ đi 
thực tập trong năm đầu tiên trong khi hầu hết các sinh viên của các trường 
đại học khác vẫn đang học tập chăm chỉ, em đã rất ngạc nhiên vì chỉ sau 3 
tháng học tại BUV, em vẫn còn khá non nớt với lượng kiến thức cần có để 
sẵn sàng cho công việc. Nhưng thực sự, em đã thay đổi suy nghĩ về cách 
BUV chuẩn bị cho sinh viên của mình, BUV luôn đặt sự thoải mái của sinh 
viên lên hàng đầu, giúp mỗi sinh viên tìm thấy giá trị của riêng họ, và sau 
3 tháng làm thực tập sinh Marketing tại Apollo, em đã trưởng thành hơn 
rất nhiều, có được nhiều kiến thức, có được các mối quan hệ mới và đặc 
biệt là được học hỏi và nâng cao các kĩ năng chuyên môn. Cảm ơn BUV và 
Apollo đã cho em 3 tháng rất ý nghĩa."

ĐINH HOÀNG VIỆT DŨNG   - 1810EM

Nhờ có sự hỗ trợ của bộ phận Phát triển và Hướng nghiệp sinh viên tại 
BUV, em đã có đợt thực tập đầu tiên tại Vietnam Grand Prix LLC. với vị trí 
thực tập sinh Dịch vụ Sự kiện. Kinh nghiệm này cho em cơ hội áp dụng 
những gì em đã học tại trường vào bối cảnh thực tế và hiểu các cơ hội cũng 
như những thách thức khi làm việc trong một thực thể kinh doanh khổng 
lồ như Vingroup. Bên cạnh đó, cơ hội này cho phép em nhìn nhận liệu 
chuyên ngành của mình có phù hợp với mình hay không, điều này giúp em 
có được định hướng phù hợp để sẵn sàng cho môi trường làm việc trong 
tương lai. Có được một vị trí làm việc tại Vietnam Grand Prix LLC., được 
chuẩn bị cho Cuộc đua công thức 1 tại Việt Nam là cơ hội tuyệt vời để hiểu 
bản thân mình hơn và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế để chuẩn bị 
tốt hơn cho tương lai của em.

ĐỖ ĐỨC MẠNH - 1910MM 

"Le Bros là một trong những công ty dịch vụ PR và Truyền thông hàng đầu 
tại Việt Nam. May mắn thay, em đã có cơ hội được thực tập ở đây với vị 

trí thực tập Quản lý nguồn khách hàng. Tại LeBros, em đã học được kinh 
nghiệm từ các anh chị tiền bối, lần đầu tiên đóng góp cho các dự án truyền 

thông cho các thương hiệu lớn. Điều đó đã mang lại cho em một nguồn 
kiến thức thực tế tuyệt vời mà em chưa được học tại trường."

"Trong kỳ nghỉ mùa xuân này, em đã rất may mắn khi có cơ hội làm việc 2 
tháng ở nước ngoài với tư cách là thực tập sinh thiết kế và sáng tạo cho bộ 
phận Thiết kế đồ họa của Maximum Ultimate - một trong những công ty 
về sáng tạo hàng đầu tại Indonesia.
Như tên "Maximum", mọi người ở đây đều cực kì (max) thân thiện, siêu 
cấp (max) vui vẻ, nhưng cũng cực kỳ (max) tài năng. Mặc dù thời gian thực 
tập chỉ kéo dài trong 2 tháng, nhưng em đã học được rất nhiều từ việc 
đánh giá các bản phác thảo của khách hàng, đến việc chạy deadline trong 
vòng một ngày hoặc thuyết phục khách hàng chọn ý tưởng của mình.
Bên cạnh đó, em cũng được biết thêm về văn hóa, ẩm thực của Indonesia, 
khi những đồng nghiệp đáng yêu của em dắt em đi vòng quanh Bandung 
và thử rất nhiều món ăn đường phố. Em thậm chí đã có thể học một chút 
tiếng Indonesia và thậm chí có thể tự gọi đồ ăn cho mình!
Sau 2 tháng, em cảm thấy không hối hận chút nào khi quyết định không 
đi nghỉ Tết cùng gia đình và ở lại đây làm việc. Đây thực sự là kỳ thực tập 
đáng nhớ nhất của em từ trước đến giờ!

TRẦN PHƯƠNG THẢO NGỌC - 1810CCP

NGUYỄN MAI LINH - 1910MM
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BUV tin rằng Chương trình thực tập sinh và làm việc thực tế này mang lại cho công ty nhiều 
lợi ích đáng kể, trong đó phải kể đến sự hài lòng khi biết được công ty đang phát triển và 
tiếp cận với những nhân viên tiềm năng có trình độ chuyên môn tốt và được chào đón từ các 
nhà tuyển dụng tương lai. Chúng tôi hi vọng các công ty, tổ chức sẽ cân nhắc việc tham gia 
hợp tác với nhà trường trong chương trình này và liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Phòng Phát triển và Hướng Nghiệp Sinh viên, Đại học Anh Quốc Việt Nam
Email: SE@buv.edu.vn | http://www.buv.edu.vn 

NẾU QUÝ CÔNG TY VÀ QUÝ TỔ CHỨC 
QUAN TÂM ĐẾN VIỆC 

HỢP TÁC VỚI BUV
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ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM

Khu Đô Thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

       (+84) 2216 250 250      

       SE@buv.edu.vn

       www.facebook.com/buvcareer

       www.facebook.com/buvstudentcommunity
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PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ HƯỚ NG NGHIỆP SINH VIÊN


