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THÔNG BÁO
Chiêu sinh du học và liên thông đại học
Thực hiện chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Trung cấp Cửu Long (TCL) Tp. Hồ
Chí Minh và Trường Đại học Arellano (AU), Manila, Philippines; Trên cơ sở thực hiện Nghị
định số 73/2912/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước
ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Trường Trung cấp Cửu Long thông báo chương trình Du học tự
túc và liên thông đại học như sau:
1. Ngành nghề đào tạo:
1.1. Các ngành y tế vàsức khoẻ (Medical Alliances):
-

Điều dưỡng: Nursing

-

Dược: Pharmacy

-

Xét nghiệm y khoa: Medical Technology

-

Vật lýtrị liệu vàphục hồi chức năng: Physical Therapy and Rehabilitation.

1.2. Các ngành kinh tế - kỹ thuật – xãhội ( Accounting, Business and Society courses):
-

Giáo dục học: Education, sự phạm Anh

-

Luật: Law

-

Kinh doanh – thương mại, kế toán: Business and Commerce, Accounting

-

Khoa học vànghệ thuật: Sciences and Arts

-

Khoa học máy tính, công nghệ TT: Computer sciences, Computer Technology

-

Quản lýkhách sạn vàdu lịch: Tourism management and Hospitality

2. Đối tượng tuyển sinh vàthời gian hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Arellano:
2.1. Sinh viên tốt nghiệp Trường Trung cấp Cửu Long hoặc các trường TCCN khác
được Trường Trung cấp Cửu Long thẩm định vàgiới thiệu. Thời gian học 3.5 đến
4.5 năm .
2.2. Học sinh tốt nghiệp PTTH: học 4 năm hoặc 5 năm tuỳ theo chương trình học.
2.3. Tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào:
-

IELTS 5.0 hoặc ToeflL 550 hoặc

-

Đăng ký học lớp tiếng Anh phụ đào ngoài giờ tại trường ĐH Arellano với học phí
250 USD/khoá
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3. Những ưu điểm khi du học tại Philippines:
-

Tiếng Anh chuẩn, bằng cấp có giátrị quốc tế. Những sinh viên tốt nghiệp ngành sức
khoẻ, đặc biệt ngành Điều dưỡng tốt nghiệp từ Philippinees có thể tìm việc ở Mỹ,
Canada, Úc, châu Âu và các nước Arab.

-

Đại học Arelllano có lịch sử 81 năm thành lập, là đại học tư thục hàng đầu của
Philippines về đào tạo sinh viên quốc tế.

-

Quan hệ chính trị hiện nay giữa Việt Nam vàPhilippines rất tốt đẹp.

-

Học phítại Philippines rẻ nhất so với các nước Đông Nam Á nên rất thích hợp với
sinh viên Việt Nam. Học phí 1 năm tương đương 2000USD/năm. Chi phí ăn ở 300500 USD /tháng

-

Chi phí ăn ở, kýtúc xá, sinh hoạt giácả tương tự như Việt Nam.

-

Đường bay Tp. HCM – Manila gần (2,5 giờ bay, vé máy bay giá rẻ (từ 250 -300
USD/vékhứ hồi) của hãng Cebu Airline, Air Asia). Giávébằng nửa giá đường bay
HàNội – Tp. HCM) thuận lợi cho sinh viên về hè, tết cũng như gia đình sang thăm
kết hợp du lịch.

4. Dự kiến chi phí đào tạo:
-

Học phíchuyên ngành: 2.000-3000 USD/năm (tuỳ thuộc vào ngành học và số môn
học đăng ký)

-

Chi phí ăn, ở: 300- 500 USD/tháng

-

Chi phídịch vụ du học: 500 USD (đối với hs TNTH)-600 USD (đối với hs tốt nghiệp
TCCN |)

-

(Gồm Hồ sơ, giấy nhập học, Visa, đưa sinh viên đi, quản lýkết quả học tập suốt quá
trình,…)

5. Chương trình tuyển sinh 2019:
-

Ngày đăng ký và nhận hồ sơ:

Đợt 1: từ 18/03/2019 đến 15/10/2019
-

Ngày nhập học tại Đại học Arellano:

Đợt 1: 10/06/2019
Đợt 2 : 05/11/2019
Địa chỉ Website:
-

Trường Trung cấp Cửu Long: www.cuulongcollege.edu.vn

-

Trường Đại học Arellano: www.arellano.edu.ph hoặc info@arellano.edu.ph

Điện thọai liên lạc: 39245.551 hoặc 0908539190 (côNgọc)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

Ths. NGUYỄN MINH NGỌC
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