
 

 

HỌC BỔNG EASB SINGAPORE 2016 

Học bổng đầu vào trị giá 380 triệu đồng từ học viện quản lý Đông Á – EASB Singapore 

 

Du học ngày nay không còn là điều quá xa với với các bạn trẻ, tuy nhiên học ở đâu và như thế nào 
lại không phải là quyết định đơn giản. Tự tin với chất lượng dạy – học cùng cơ sở vật chất khang 
trang, hiện đại; Học viện quản lý Đông Á – EASB luôn đảm bảo mang lại cho sinh viên môi trường 
học tập tối ưu nhất. Không những thế EASB còn là học viên tư thục phi lợi nhuận duy nhất tại 
Singapore hiện nay mang đến học bổng đầu vào trị giá gần 400 triệu đồng cho học sinh, sinh viên 
Việt Nam. Điều này không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm chi phí học tập mà còn đảm bảo môi trường 
học tập chất lượng cao; ngoài học hỏi từ thầy cô, các anh chị khóa trước sinh viên còn có thể học hỏi 
từ bạn bè của mình theo mô hình “học tập cùng tiến”. 

Đối tượng áp dụng: 

 Học sinh sinh viên Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, đã hoàn thành lớp 9 tại Việt Nam. 

Điều kiện áp dụng: 

 Tổng kết 03 năm liên tiếp từ 7.5 trở lên 
 Với học sinh đã hoàn thành chương trình THCS sẽ xét tổng kết 03 năm: 7; 8; 9 
 Với học sinh đã hoàn thành chương trình THPT sẽ xét tổng kết 03 năm: 10; 11; 12 

 Có IELTS 5.0 (thấp nhất)  
 Có IELTS 5.0 - học thêm 04 tháng tiếng anh tại EASB 
 Có IELTS 5.5 - học thêm 02 tháng tiếng anh tại EASB 
 Có IELTS 6.0 - được vào thẳng chương trình chính. 

 Vượt qua bài test học bổng của EASB 
 Thông qua vòng phỏng vấn với giám đốc tuyển sinh tại Việt Nam hoặc hiệu trưởng trường 
 Sinh viên đăng ký nhập học kỳ tháng 4,7 năm 2016 tại EASB 

Chương trình học áp dụng: 

 Dự bị Đại học 
 Cao đẳng (Năm I Đại học) 
 Cao đẳng nâng cao (Năm II Đại học) 
 Cao đẳng nâng cao (Năm I + Năm II với ngành DLKS và QTKD) 
 Cử nhân năm cuối 

Học bổng áp dụng: 

 Sinh viên có IELTS 5.0 sẽ được học bổng 50% với tất cả chương trình học trừ chương trình 
tiếng Anh 



 

 Sinh viên có IELTS 5.5/6.0 sẽ được học bổng 60% với các chương trình từ dự bị đến cao 
đẳng nâng cao; riêng năm cuối cử nhân được học bổng 50%  

 
 

Những lý do nên theo học tại EASB Singapore: 

- Là trường đầu tiên tại Singapore đạt chứng chỉ Edutrust 4 năm 
- Là trường đầu tiên đạt chứng chỉ lớp học chất lượng cao SQC 
- Là trường đầu tiên đạt chứng chỉ SME hai năm liên tiếp 2010, 2011 
- EASB có khu học xá riêng khang trang đầy đủ thiết bị hiện đại, phòng học đa phương tiện, 

trung tâm học thuật, hội trường đa năng, phòng thực hành và hệ thống Wi-Fi trong toàn bộ 
học xá. Ngoài ra EASB còn có 04 câu lạc bộ cho sinh viên tham gia và thường xuyên tổ chức 
các chương trình ngoại khóa như ngày hội thể dục thể thao; oversea speaker; từ thiện,… cho 
sinh viên trong và ngoài trường cùng tham dự tạo môi trường phát triển toàn diện và hiệu quả 
nhất. 

- EASB là trường tư thục đầu tiên và duy nhất tại Singapore sử dụng chương trình CESIM 
GAME trong toàn trường. Mỗi sinh viên được chơi chương trình này không hạn chế số lần và 
sẽ được cộng điểm vào bài dissertation nếu như sinh viên và team của họ thắng cuộc. Trong 
năm 2013,2014 sinh viên của EASB đều giành chiến thắng trước các sinh viên của Đại học 
NUS trong cuộc thi CESIM GAME tổ chức giữa các trường. 

- EASB là một trong số ít trường tại Singapore có chương trình thực tập hưởng lương cho sinh 
viên học ngành DLKS (với mức lương 800 – 1,000SGD/tháng) 

- EASB có chương trình chuyển giao tín chỉ với hàng trăm trường Đại học nổi tiếng tại Anh, Úc, 
Mỹ, New Zealand. Tại EASB, học sinh được học chương trình chuẩn quốc tế với chất lượng 
và chương trình ưu việt đồng thời khi hoàn thành chương trình học tại trường, sinh viên sẽ 
nhận được bằng Đại học do các trường đối tác danh tiếng của EASB cấp. 

- Được tặng thẻ thư viện quốc gia miễn phí (trị gia 100SGD/năm)  
- Được đọc và mượn sách miễn phí trong thư viện trường với hàng trăm đầu sách các loại 
- Được tập gym miễn phí ngay trong campus của trường 



 

- Được hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ giáo viên đến nhân viên hỗ trợ (phòng student service) sẵn 
sàng lắng nghe và giúp đỡ các bạn từ chuyện học tập đến việc hòa nhập môi trường mới. 

 

Tương lai trong tay bạn hãy chọn cho mình con đường tốt nhất để đi và hẹn gặp lại các 
bạn tại Học viện quản lý Đông Á – EASB Singapore 

Hãy liên hệ với Công ty du học Eduzone – đại diện chính thức của EASB Singapore để 
được tư vấn và làm thủ tục miễn phí.  

 

DU HỌC SINGAPORE CÙNG EDUZONE, QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC 

 TVV 15 năm kinh nghiệm tư vấn 
 Dịch vụ miễn phí  
 Dịch thuật miễn phí  
 Bố trí nhà ở miễn phí  
 Tặng vé máy bay Vietnam Airlines cho học sinh  
 Tặng thẻ SIM, EZ-Link  
 Đưa đón sân bay miễn phí tại Việt Nam và Singapore  
 Tặng  khóa học tiếng Anh giao tiếp tại trung tâm ngoại ngữ Eduzone  
 Và nhiều quà tặng đặc biệt hấp dẫn khác 

 

DU HỌC EDUZONE – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 

http://duhocsing.vn 


