TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

THƯ NGỎ
Về việc tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa
Đại học Lincoln (Vương Quốc Anh) và Đại học Kinh tế TP. HCM
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Phụ huynh và các bạn học sinh
Chương trình Cử nhân Lincoln 1 + 2 là chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Kinh tế giữa
Đại học Lincoln, Vương quốc Anh và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) với mục tiêu đem đến cho
sinh viên Việt Nam chương trình chuẩn quốc tế. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trong những
trường đại học hàng đầu của Việt Nam với hơn 45 năm thành lập cùng đội ngũ giáo sư, giảng viên được
đào tạo từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước. Đại học Lincoln xếp vị trí thứ 17 trong bảng xếp
hạng các trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh - được mệnh danh là trường đại học “thăng tiến”
nhanh nhất xứ sở sương mù.
Chương trình Cử nhân Lincoln 1 + 2 mang đến những ưu điểm sau:
● Bằng cấp quốc tế: bằng cử nhân do Đại học Lincoln cấp;
● Rút ngắn thời gian học: 1 năm học ở UEH, 2 năm chuyển tiếp sang Đại học Lincoln;
● Tiết kiệm chi phí: Giảm 30% học phí năm thứ 2 và thứ 3 tại Đại học Lincoln, tiết kiệm 50% chi
phí so với du học toàn phần tại Anh Quốc;
● Ngành học hot và đảm bảo cơ hội việc làm đến 96% sau tốt nghiệp: Kinh tế - Tài chính thuộc
nhóm ngành có thu nhập cao. Vương quốc Anh là 1 trong 3 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới;
● Sống và học tập tại thành phố an toàn và thân thiện nhất Vương quốc Anh với các điểm du lịch hấp
dẫn đều nằm gần trung tâm thành phố; trải nghiệm môi trường học tập đẳng cấp quốc tế.
Ngoài ra, đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ hàng đầu từ trường Đại học Kinh tế TP.
Hồ Chí Minh và Đại học Lincoln. Phương pháp giảng dạy sinh động, thúc đẩy khả năng tự học và tính sáng
tạo của sinh viên thông qua các hoạt động nhóm, thuyết trình, bài tập tình huống.
Nếu quý thầy cô, quý anh chị và các bạn học sinh có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ:
Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln, Vương quốc Anh
Email: bachelor.lincoln@ueh.edu.vn - Điện thoại: 028 3825 7364 – Website: https://ibr.ueh.edu.vn/
Địa chỉ: P.107, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM
Hi vọng chương trình sẽ nhận được sự quan tâm của quý thầy cô, phụ huynh, học sinh và thư ngỏ này
sẽ được trao tay đến các em học sinh, sinh viên mong muốn trải nghiệm chương trình học chuẩn quốc tế
với mức học phí phù hợp.
Trân trọng và cảm ơn.
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