
Vui lòng nộp hồ sơ ứng tuyển trước Thứ Năm 12/04/2018 qua các kênh sau:

• Đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng Tuyển sinh Smart Train tại Học Viện Tài Chính (Phòng 305 Bộ môn Tài Chính Quốc Tế)
• Email: vp.hvtc@smarttrain.edu.vn / Hotline: 096 151 4188

CÁCH THỨC XÉT TUYỂN:

• Vòng 1 : Nộp hồ sơ xét tuyển bao gồm : CV tóm tắt và

bảng điểm các kỳ học gần nhất (ưu tiên hồ sơ gửi sớm)

• Vòng 2 : Phỏng vấn với BTC qua điện thoại

www.accaglobal.comwww.smarttrain.edu.vn

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

• Tặng 146 GBP phí đăng ký ban đầu và phí thường niên 2018
• Miễn phí dịch vụ dịch thuật và công chứng hồ sơ đăng ký ban

đầu với ACCA
• Ưu đãi 40% phí tài liệu gốc ACCA từ NXB BPP Learning Media

(Anh Quốc)

Văn bằng ACCA được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA, một tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu được thành lập từ năm 1904. 
Hiện nay ACCA đã có hơn 486,000 học viên và 198,000 hội viên tại hơn 180 quốc gia trên thế giới. Văn bằng ACCA được đánh giá cao bởi các công ty đa quốc 
gia và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, mang lại cho các hội viên ACCA cơ hội làm việc về Kế toán – Tài chính – Kiểm toán ở bất kỳ quốc gia nào. Smart 
Train là đối tác đào tạo Việt Nam đầu tiên được công nhận đạt chuẩn chất lượng Bạch Kim (Platinum Tuition Provider) từ Hiệp hội ACCA.

Trở thành chuyên gia Kế toán – Tài chính toàn cầu với văn bằng nghề nghiệp quốc tế để được làm việc khắp nơi trên thế giới luôn là niềm 
khát khao của hàng ngàn nhân sự làm việc trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính, đặc biệt là các nhân sự trẻ với tương lai nghề nghiệp đang đón 
chờ phía trước.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGOẠI KHÓA ACCA DIPLOMA– Learn smarter, not harder do Smart Train – Đối tác đào tạo ACCA đạt chuẩn 
chất lượng Bạch Kim (Platinum) tại Việt Nam phối hợp cùng với Trung tâm Bồi dưỡng & Tư vấn TCKT Học Viện Tài Chính tổ chức sẽ là 
chìa khóa giúp bạn thực hiện ƯỚC MƠ sở hữu văn bằng Kế toán công chứng Anh quốc ACCA danh giá trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính. 
Đây là cơ hội giúp bạn tạo nên giá trị khác biệt bản thân và lợi thế dẫn đầu trong thị trường nhân lực Kế toán – Tài chính chất lượng cao 
đầy sôi động và cạnh tranh hiện nay.
Môn ACCA F3 – Kế toán tài chính quốc tế là môn học thuộc cấp độ cơ sở và được xem là môn quan trọng nhất để cung cấp nền tảng cho 
dòng kế toán tài chính trong suốt chương trình ACCA. Vì vậy việc nắm bắt kiến thức ACCA F3 được hay không, khó hay dễ sẽ quyết định lớn 
tới khả năng bạn có thể theo học và thi đỗ các môn thuộc dòng kế toán tài chính của ACCA.
BẠN đang là sinh viên Học Viện Tài Chính và BẠN đã SẴN SÀNG cho cuộc đua CHINH PHỤC ACCA F3 ?

ĐĂNG KÝ ONLINE

Sinh viên thuộc các chuyên ngành về Kinh tế, Kế 

toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính 

ngân hàng của trường Học viện Tài chính có quan 

tâm theo đuổi chứng chỉ nghề nghiệp ACCA.

ĐĂNG KÝ:

Học bổng 64% học phí chương trình ACCA F3 

15s uất     Học phí chỉ còn 1.800.000 VNĐ/ suất

Ngoài ra, mỗi ứng viên nhận học bổng còn được:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

ACCA DIPLOMACHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

LEARN SMARTER, NOT HARDER
Dành riêng cho SV Học Viện Tài Chính Thời hạn đăng ký: trước Thứ Năm, 12/04/2018




