
Scan mã QR để đăng ký tham gia!

Vòng 1:  Kiểm tra kiến thức 
(Tối Thứ Năm 14.11.2019)

Vòng 2: Phỏng vấn với đại diện Ban Tổ Chức

ƯƠM MẦM TÀI NĂNG
Cơ hội nhận học bổng lên đến 100% học phí chương trình 

 Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA

18:00 – 20:00, Thứ Năm
14.11.2019

HÌNH THỨC THI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

•

•

•

Chương trình học bổng

www.smar�rain.edu.vn www.accaglobal.com

15 suất học bổng từ 50% đến 100% học phí 
chương trình Kế toán công chứng Anh 
Quốc ACCA

Cơ hội được tư vấn, định hướng nghề 
nghiệp với chuyên gia đầu ngành

Cơ hội được thực tập tại Ngân hàng 
TMCP Kỹ Thương Việt Nam 
(Techcombank)

Cơ hội được tham quan 
doanh nghiệp

• Sinh viên năm 2, 3, 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,
Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh…

• Sinh viên có định hướng phát triển trong lĩnh vực Kế toán -
Tài chính

• Sinh viên có quan tâm và mong muốn theo đuổi chứng chỉ
Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA

DÀNH CHO SINH VIÊN 2019

18:00 – 20:00, Thứ Năm, 14.11.2019 

Smart Train Hà Nội, Tầng 15, Tòa nhà Việt, 

Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Bạn BÙI MẠNH CƯỜNG
Sinh viên Đại học Ngoại Thương 
Đạt Học bổng Ươm mầm tài năng 2018 
Học viên đạt Prize Winner môn F6 trong kỳ thi ACCA 
tháng 6/2019

 “Mình cảm thấy rất vui và vinh dự khi được trở         
thành prize winner trong kỳ thi vừa rồi. Đây là thành quả từ 
những nỗ lực chăm chỉ, một phương pháp học tập hiệu quả và 
kèm một chút may mắn nữa.

Sau khi học xong môn F6, ACCA đã giúp mình �m ra một đam mê 
mới. Hiện tại mình đang làm việc tại mảng tư vấn thuế, những 
kiến thức đã học được trong ACCA chắc chắn có thể giúp mình 
áp dụng trong công việc.” •

Ms. Đào Huyền- T: 0903 451 396

E:huyen.dao@smar�rain.edu.vn

Đơn vị đồng hành




