
 

KHÁM PHÁ ĐAM MÊ - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI 
cùng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)  

Thân gửi BGH trường THPT Lý Thường Kiệt,  

Đồng hành cùng các em học sinh trên hành trình lựa chọn môi trường đại học phù hợp, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) 
luôn nỗ lực để cung cấp cho các em những hiểu biết thấu đáo về các ngành nghề nhằm giúp các em có thể đưa ra quyết định về các lĩnh 
vực mà mình muốn theo đuổi, cũng như đem lại cho các em những trải nghiệm tốt nhất khi theo học tại môi trường giáo dục đạt chuẩn 
quốc tế.  

Với mong muốn đó, BUV trân trọng gửi thư mời các em học sinh K12 tham dự sự kiện: NGÀY TRẢI NGHIỆM ĐẠI HỌC  

ANH QUỐC BUV.   
     Thời gian: 11:15 – 16:30 Chủ Nhật ngày 09/10/2022  
 Địa điểm: Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV), khu đô thị Ecopark  

Lịch trình chi tiết:    

11:15 Đón học sinh tại trường 

12:15 HS & GV ăn trưa tại BUV 

13:45 Chào đón thầy cô và học sinh từ đại diện BUV 

14:00 Tự do khám phá cơ sở vật chất tại BUV và giao lưu với các câu lạc bộ của BUV 

14:40 Tìm hiểu các ngành học tiềm năng và cơ hội học bổng tại BUV 

14:55 
Học sinh chọn một trong những hoạt động sau: 

Giao lưu cùng khách mời lĩnh vực Tuyển dụng nhân sự Giao lưu cùng khách mời lĩnh vực Quản trị Khách sạn 

15:55 

Học sinh chọn một trong những hoạt động sau: lớp học thử chuyên ngành cùng giảng viên quốc tế hoặc tọa đàm 

Quản trị Kinh 
doanh quốc tế 

Quản trị 
Marketing 

Tài chính 
Kinh tế 

Quản trị Du 
lịch 

Ứng dụng 
Sáng tạo 
đương đại 

Khoa học 
Máy tính 

Tọa đàm và giải 
đáp cùng đại 

diện BUV 

16.30 HS lên xe về trường 

**Lưu ý trong chuyến tham quan:  
-             Chương trình dành cho 60 HS đăng ký đầu tiên, BUV hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn trưa, phương tiện di chuyển & các hoạt động 
trải nghiệm trong chương trình 
- Nhằm bảo vệ môi trường, BUV hạn chế dùng cốc giấy, học sinh được khuyến khích mang theo bình nước cá nhân để lấy nước 
tại các cây nước của BUV trong suốt quá trình tham quan.   
Chúng tôi xin trân trọng gửi thư mời và mong được đón tiếp các em học sinh tại BUV. HS vui lòng đăng ký tham dự lại link 
https://forms.office.com/r/gKBFv1MxbT hoặc quét mã QR phía trên thư mời. Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Nguyễn Thùy Dương – 
Đại diện hợp tác cấp cao, Đại học Anh Quốc Việt Nam, số điện thoại 0936 054 066.  
Trân trọng,  
Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam 
BRITISH UNIVERSITY VIETNAM 

 
 

https://forms.office.com/r/gKBFv1MxbT

