


MỤC TIÊU: 

 

• Tạo cơ hội cho sinh viên UEF được học tập các môn chuyên ngành tại Trường Kinh 

doanh quốc tế Solbridge (Thành phố Daejeon, Hàn Quốc); 

• Trang bị cho sinh viên sự tự tin và kỹ năng học tập với giáo sư nước ngoài, tạo nền tảng 

kỹ năng cho các học kz tiếp theo tại UEF; 

• Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên; 

• Phát triển kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho sinh viên trong môi trường toàn cầu hóa. 



SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

  Trường Kinh doanh quốc tế Solbridge trực thuộc Trường Đại học Woosong nằm tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc – 
thung lũng công nghệ silicon của Châu Á và là thành phố lớn thứ 5 tại Hàn Quốc. Daejeon có địa vị chủ chốt ở giữa nước 
Hàn, với hệ thống giao thông tiên tiến (khoảng 1 giờ đến Seoul và 1.5 giờ đến Busan bằng tàu siêu tốc). 
 
Có thể nói tại Daejeon, công nghệ, văn hóa và thiên nhiên hòa quyện với nhau tuyệt vời nhất. Sinh viên có một môi 
trường hoàn toàn để hòa nhập vào cuộc sống năng động ở “xứ kim chi”, học hỏi và giao lưu với bạn bè trên toàn thế giới.  
 

http://www.solbridge.ac.kr/story/page/index.jsp?code=solbridge010501  
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SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

  • Top 5% trường kinh doanh trên toàn thế giới được cấp chứng 

nhận AACSB; 

• Đào tạo từ bậc Cử nhân BBA đến MBA: Tài chính, Marketing và 

Quản trị kinh doanh; 

• 80% giảng viên quốc tế với bằng cấp từ các trường danh giá như: 

Harvard, UPenn, MIT, Texas A&M, Carlos III University of 

Madrid,… 

• 75% sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia; 

• Tỷ lệ giảng viên: sinh viên là 1:30 

• Bộ giáo dục đào tạo Hàn Quốc công nhận là trường Đào tạo kinh 

doanh xuất sắc nhất từ năm 2014; 

• Chứng nhận IEQAS Accredited (Hệ thống kiểm định chất lượng 

giáo dục quốc tế) từ năm 2013; 

• Giải thưởng “Innovation Leadership Award” bởi CMO Asia 

(Singapore) từ năm 2011. 

 



SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

  SOLBRIDGE BUILDING 



SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

  SOLBRIDGE CLASSROOM 



SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

 CAMPUSES 



SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

 VIETNAMESE @ SOLBRIDGE ACTIVITIES  



SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS 

 VIETNAMESE @ SOLBRIDGE ACTIVITIES  



LỊCH TRÌNH (06 NGÀY 05 ĐÊM) 

 

Ngày 1  - 11.03.2019 

07:00 

08:00 -11:00 

11:00 – 12:00 

12:00-12:15 

12:30-13:30 

14:00 - 16:00 

16:00-18:00 

 

18:00-19:00 

19:30~ 

Đáp chuyến bay đến phi trường Incheo 

Di chuyển đến thành phố Daejeon  

Check-in khách sạn 

Đến trường Solbridge 

Dùng cơm trưa 

Tham gia lễ chào đón   

Tham gia lớp học tiếng Hàn cơ bản  

(Survival Korean Language)  

Dùng cơm tối và mua sắm 

Trở về khách sạn và vui chơi tự do 



LỊCH TRÌNH (06 NGÀY 05 ĐÊM) 

 

Ngày 2  - 12.03.2019 

07:30-08:15 

09:00-11:00 

11:30- 12:00 

12:00-13:00 

14:00-17:00 

18:00-19:00 

19:30~ 

Dùng điểm tâm tại khách sạn 

Tham quan, chụp ảnh tại Uam Historical Park 

Khám phá khuôn  viên trường SolBridge  

Dùng cơm trưa 

Tham dự Workshop: “Korean Economic Development” 

Dùng cơm tối 

Trở về khách sạn và vui chơi tự do 



LỊCH TRÌNH (06 NGÀY 05 ĐÊM) 

 
Ngày 3 – 13.03.2019 

07:30-8:15 

09:00-12:00 

12:00-13:00 

14:00-18:00 

18:00-19:00 

19:30~ 

Dùng điểm tâm tại khách sạn 

Tham quan kiến tập tại doanh nghiệp 

Dùng cơm trưa 

Tham quan kiến tập tại doanh nghiệp 

Dùng cơm tối 

Trở về khách sạn và vui chơi tự do 



LỊCH TRÌNH (06 NGÀY 05 ĐÊM) 

 

Ngày 4 – 14.03.2019 

07:30-8:15 

9:00- 12:00 

12:00-13:00 

13:30-14:30 

 

15:00-17:30 

18:00-19:00 

19:30~ 

Dùng điểm tâm tại khách sạn 

Tham dự Workshop: “Business Negotiation”  

Dùng cơm trưa 

Tham dự lễ bế mạc và trao chứng nhận tham gia  

chương trình 

Tham quan kiến tập tại doanh nghiệp 

Dùng cơm tối 

Trở về khách sạn và vui chơi tự do 



LỊCH TRÌNH (06 NGÀY 05 ĐÊM) 

 

Ngày 5 -  15.03.2019 

07:00-09:00 

9:30-12:00 

 

12:30-13:30 

14:30-15:30 

16:00-18:30 

19:00-21:00 

Dùng điểm tâm và di chuyển đến Seoul 

Tham quan Gyeongbokkung Royal Palace và trải nghiệm  

trang phục  Hanbok 

Dùng cơm trưa tại Insadong Souvenir Street 

Tham quan chụp ảnh tại Namsan Tower  

Tham quan và mua sắm Myeongdong Shopping Street 

Dùng cơm tối, di chuyển về Daejeon và vui chơi tự do 



LỊCH TRÌNH (06 NGÀY 05 ĐÊM) 

 

 Ngày 6 – 16.03.2019 

08:00-09:00 

09:30-12:00 

12:00-13:00 

13:30-16:30 

18:30~ 

Dùng điểm tâm tại khách sạn 

Vui chơi, mua sắm tự do 

Check-out khách sạn và dùng cơm trưa 

Di chuyển đến sân bay Incheon 

Trở về Việt Nam và kết thúc chương trình 



CHI PHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

Chi phí: 32.000.000 VND/người: 

 Chi phí đã bao gồm: 

 Chỗ ở (khách sạn 02 người/phòng); 

 Ăn sáng – ăn trưa – ăn tối theo chương trình; 

 Vé máy bay khứ hồi; 

 Phí xin visa; 

 Bảo hiểm du lịch;  

 Phí học tập tham quan theo chương trình; 

 Xe di chuyển theo chương trình; 

 Dịch vụ hỗ trợ 24/7. 

 Chi phí không bao gồm chi tiêu cá nhân. 

Điều kiện tham gia chương trình: 

 Có khả năng giao tiếp tiếng Anh; 

 Sức khỏe tốt; 

 Passport còn hiệu lực. 

 

 



ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

 Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 12 tháng 01 năm 2019; 

 Sinh viên liên hệ đăng ký và nộp lệ phí tại Viện Quốc tế UEF (tầng 2), gặp Ms. Tú Anh. 

 Hoặc  ĐT: 028.5422.1374 – 028.5422.6666 (máy nhánh 023). 

 Email: daotaoquocte@uef.edu.vn 
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