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Học tập tại trung tâm quốc tế về ngoại giao 
và tài chính

• Thủ phủ của hơn 160 trụ sở đa quốc gia 
và 300 tổ chức phi chính phủ

• Tham quan Liên hợp Quốc và Tổ chức 
Thương mại Thế giới WTO

• Nâng cao hiểu biết quốc tế: 40% dân số 
tại đây là công dân quốc tế 

Các cơ sở của chúng tôi

Sống tại thành phố thông minh hàng đầu 
bên bờ biển Địa Trung Hải

•  Tham gia cộng đồng sáng tạo với hơn 
1.900 nhà khởi nghiệp 

• Tham gia các hội chợ thương mại nổi 
tiếng toàn cầu như Triển lãm Di động 
Toàn cầu

• Là thành phố quê hương của câu lạc bộ 
bóng đá hàng đầu thế giới, FC Barcelona

Sống tại trung tâm văn hóa, giáo dục và kinh 
doanh giữa lòng Châu Âu

• Tham quan trụ trở chính của các công 
ty đa quốc gia của Đức như BMW và  
Siemens

• Sống giữa lòng thủ phủ kinh tế của Đức
• Học tập tại một thành phố mang tầm nhìn 

sáng tạo và các sáng kiến bền vững

Theo học các chương trình của EU tại nhà 
theo nhịp độ bạn muốn

• Học trực tuyến thông qua các phương 
pháp giảng dạy tương tác

• Có các tuần học tại trường để xây dựng 
mạng lưới quan hệ quốc tế

• Tham gia các lớp học chuyên gia và hội 
thảo trực tuyến do các giảng viên uy tín 
truyền thụ

GENEVA, THỤY SỸ

BARCELONA, TÂY BAN NHA

MUNICH, ĐỨC

TRỰC TUYẾN
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Giới thiệu về chúng tôi
Kể từ năm 1973, EU Business School (EU) đã đào tạo những doanh 
nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai. Là một trường trong tập 
đoàn giáo dục OMNES, chúng tôi là trường kinh doanh quốc tế có thứ 
hạng cao, giảng dạy các chương trình dự bị, cử nhân, thạc sĩ và thạc 
sĩ quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh trong các cơ sở tại Barcelona, 
Geneva, Munich và học trực tuyến.

Quy mô lớp học nhỏ đảm bảo đội ngũ giảng viên và doanh nhân trình 
độ cao có thể giảng dạy theo khả năng của cá nhân sinh viên. Cách tiếp 
cận thực tế và dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm phương 
pháp nghiên cứu tình huống, mô phỏng kinh doanh và tham quan thực 
tế doanh nghiệp và hội thảo với các lãnh đạo nổi tiếng thế giới, chuẩn bị 
hành trang để sinh viên có thể vượt trội trong giới kinh doanh.

Cộng đồng sinh viên với hơn 100 quốc tịch tạo nên môi trường đa văn 
hóa, và mạng lưới hơn 30.000 cựu sinh viên của chúng tôi mang đến cơ 
hội toàn cầu cho sinh viên. Các chương trình trao đổi sinh viên giữa các 
cơ sở và trao đổi quốc tế tiếp tục nâng cao kinh nghiệm quốc tế cho sinh 
viên của chúng tôi.

Được bảng xếp hạng QS stars danh giá xếp hạng 4 sao về chất lượng 
chung, các chương trình của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo Nếu bạn 
tìm kiếm một môi trường giáo dục quốc tế, linh hoạt, được xây dựng theo 
năng lực cá nhân.

Mời bạn đọc những thông tin được cung cấp trong sổ tay này và liên hệ 
với nhân viên tuyển sinh tại các cơ sở của chúng tôi nếu có bất kỳ thắc 
mắc nào. 

ĐỐI TÁC KIỂM ĐỊNH & CHỨNG NHẬNCHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP

Được QS Stars tặng 
thưởng 4 sao về chất 
lượng chung trong đào tạo 
kinh doanh

Xếp thứ 43 trong bảng xếp 
hạng QS European MBA

Chương trình MBA trực 
tuyến của EU được QS 
Top MBA xếp trong 24 
chương trình hàng đầu 
thế giới

Xếp thứ 20 toàn cầu trong 
danh sách xếp hạng MBA 
toàn cầu của América 
Economía

Khóa MBA của EU được 
Forbes xếp hạng 2 tại Tây 
Ban Nha

Chương trình MBA của EU 
được QS xếp hạng nhất 
toàn cầu về sự đa dạng 
của sinh viên và giảng viên

Chương trình MBA trực 
tuyến của EU được tạp 
chí CEO xếp hạng nhất 
toàn cầu

Spain

RANKINGS



Nơi ở Dịch vụ hướng nghiệp

MỘT SỐ CÔNG TY MÀ CỰU SINH VIÊN ĐANG LÀM VIỆC: 

Học hỏi từ những nhà lãnh đạo

Jim Hagemann Snabe
Chủ tịch Siemens

Omar Berrada
Giám đốc điều hành bóng đá của 
Manchester City Football Group và 
Manchester City FC (cựu sinh viên EU)

Paul Bulcke
Chủ tịch hãng Nestlé

Barcelona Chi phí hàng tháng
Thuê nhà (căn hộ chung) €500+
Ăn uống €200+
Đi lại €40+
Bảo hiểm €50+
Khác €150+

Munich Chi phí hàng tháng
Thuê nhà (kí túc xá, căn hộ chung/riêng) €700+
Ăn uống €300+
Đi lại €50+
Bảo hiểm €90+
Khác €150+

Geneva Chi phí hàng tháng
Thuê nhà (kí túc xá, căn hộ chung/riêng) CHF 800+
Ăn uống CHF 300+
Đi lại CHF 100+
Bảo hiểm CHF 80+
Khác CHF 200+

Với bộ phận hỗ trợ nhà ở tại mỗi cơ sở, EU hỗ trợ cho sinh viên về 
vấn đề chỗ ở, đảm bảo sinh viên hòa nhập vào môi trường mới và 
cuộc sống tại EU một cách thoải mái và dễ dàng.

Có rất nhiều lựa chọn tùy theo ngân sách và ưu tiên của sinh viên, từ 
ký túc xá cho sinh viên đến căn hộ cho thuê.

Tùy theo phong cách sống và lựa chọn của bạn tại Đại học EU, chi phí 
sinh hoạt sẽ khác nhau. Dưới đây là chi tiết chi phí sinh hoạt hàng
tháng để sinh viên có thể chuẩn bị ngân quỹ trước khi nhập học.

Từ cố vấn và hướng dẫn nghề nghiệp đến tư vấn về xây dựng mạng 
lưới quan hệ và thương hiệu cá nhân , bộ phận hỗ trợ việc làm của 
EU sẽ  tư vấn và hỗ trợ để tạo cho sinh viên EU các lợi thế cạnh 
tranh riêng biệt.

Bộ phận hỗ trợ việc làm giúp sinh viên tìm những công việc cũng như 
địa điểm thực tập phù hợp, tổ chức các cuộc hội thảo định hướng và 
phát triển, tư vấn nghề nghiệp trực tiếp và tiếp cận vào mạng lưới 
hơn 30.000 cựu sinh viên. Hơn nữa, các sự kiện cựu sinh viên toàn 
cầu được tổ chức để tạo ra diễn đàn cho sinh viên xây dựng mạng 
lưới các mối quan hệ hữu ích trong kinh doanh

Trường kinh doanh EU thường xuyên mời các lãnh đạo nổi tiếng thế giới để chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ với sinh viên.

Paul Polman
CEO Unilever (2009-2019) and  
Co-Author of NetPositive



Chương trình và học phí

1 Sẽ thu thêm các phụ phí khác như phí nộp hồ sơ xin học €200; 2 Không có chương trình trực tuyến; 3 Không mở tại cơ sở Barcelona; 4 Sinh viên học trực tuyến được cấp bằng Cử nhân (Danh dự) 
về Quản trị kinh doanh quốc tế của Đại học London Metropolitan thay cho bằng Cử nhân (Danh dự) về Quản trị kinh doanh từ Đại học Derby.

Học phí/kỳ1

Chương trình
Cơ sở/

Phân hiệu
Thời gian  
nhập học Thời lượng Barcelona Geneva Munich Trực tuyến

Chương trình dự bị Tiếng Anh
Barcelona 
Geneva 
Munich 

Trực tuyến

Tháng 9
Tháng 2
Tháng 6

Một học kỳ
(13 tuần)

€5,200 CHF 7,700 €5,200 €5,200

Chương trình dự bị kinh doanh
Tháng 10
Tháng 2
Tháng 6

€6,750 CHF 14,490 €6,750 €6,750

Chương trình dự bị

Học phí/kỳ1 

Chương trình
Cơ sở/

Phân hiệu
Thời gian  
nhập học Thời lượng Barcelona Geneva Munich Trực tuyến

Chương trình cử nhân (BBA/BA/BS) cho 1 trong 7 
chuyên ngành sau:
• Quản trị kinh doanh
• Truyền thông và quan hệ công chúng
• Quản trị du lịch và nghỉ dưỡng2

• Quan hệ quốc tế2

• Quản trị thể thao
• Quản trị truyền thông kĩ thuật số2

• Tài chính doanh nghiệp2  3

Barcelona 
Geneva 
Munich 

Trực tuyến

Tháng 10 
Tháng 2 
Tháng 6 
Tháng 8

Ba năm
(sáu hoặc  

bảy kỳ)

Có lựa chọn 
học cấp tốc

€6,750

CHF 14,490 €6,750 €6,750

Chương trình cử nhân cho 1 trong 7 chuyên ngành 
• Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế)5

• Quản trị kinh doanh (Marketing)
• Quản trị kinh doanh (Tài chính)
• Quản trị kinh doanh (Doanh nghiệp)
• Quản trị kinh doanh (Quản trị nhân lực)
• Quản trị kinh doanh (Công nghệ kinh doanh)
• Quản trị kinh doanh (Chuỗi cung ứng và kho vận)

Barcelona Tháng 10 
Tháng 2 

Ba năm
(sáu kỳ)

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng

Chương trình cử nhân cho 1 trong số 7 chuyên 
ngành sau:
• Kinh doanh
• Kinh doanh (Quản trị)
• Kinh doanh (Quản lý dự án)
• Kinh doanh (Quản lý nhân sự)
• Kinh doanh (Luật)
• Kinh doanh (Điện toán đám mây)
• Kinh doanh (Hệ thống thông tin)

Munich Tháng 10 
Tháng 1

Ba năm 
(sáu kỳ)

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng €6,750 Không áp 

dụng

Chương trình cử nhân (BBA/BA/BS) + Cử nhân 
(Danh dự) Quản trị Kinh doanh bổ sung4

Geneva 
Munich 

Trực tuyến

Tháng 10 
Tháng 2 
Tháng 6 
Tháng 8

Ba năm
(bảy kỳ)

Không áp 
dụng CHF 14,490 €6,750 €6,750

Chương trình cử nhân



Học phí/học kỳ1 

Chương trình
Cơ sở/

Phân hiệu
Chuyên 
ngành

Thời gian 
nhập học

Thời 
lượng Barcelona Geneva Munich Trực tuyến

Thạc sĩ
• Quản trị
• Marketing
• Tài chính2
• Quản trị khách sạn và du lịch2
• Cải tiến và khởi nghiệp
• Kinh doanh kĩ thuật số2
• Kinh doanh thời trang và hàng 

cao cấp
• Tiếp thị Kỹ thuật số, Chuyển đổi 

& Tư duy Thiết kế
• Phân tích kinh doanh & Khoa 

học dữ liệu

Barcelona 
Geneva 
Munich 

Trực tuyến

Không áp dụng
Tháng 10 
Tháng 1  
Tháng 3

Một năm
(ba học kỳ) €5,200 CHF 10,780 €5,200 €5,200

MBA

Barcelona 
Geneva 
Munich 

Trực tuyến

• Kinh doanh quốc tế
• Truyền thông & Quan hệ 

công chúng
• Marketing quốc tế
• Ngân hàng & Tài chính 

toàn cầu
• Quản trị khách sạn và 

du lịch2
• Khởi nghiệp
• Kinh doanh kỹ thuật số
• Quản lý thể thao2
• Quản lý nhân sự
• Quản lý thiết kế2
• Quản lý chuỗi khối

Tháng 10 
Tháng 1  
Tháng 3

Một năm
(ba học kỳ) 

hoặc

Hai năm
(sáu học kỳ)

€7,300 CHF 13,250 €7,300 €6,100

     Bằng cấp bổ sung:
• Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh 

Quốc tế
• Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

của Đại 
    học London Metropolitan,  
    Vương quốc Anh

€3,9503 CHF 3,9503
 

€3,9503
 

€3,9503

Thạc sĩ quản trị kinh doanh với 
4 ngành sau:
• Thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

(Quản lý dự án)
• Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

(Điện toán đám mây)
• Thạc sĩ quản trị kinh doanh  

(Hệ thống thông tin)

Munich Không áp dụng Tháng 10 
Tháng 1 

Một năm
(ba học kỳ)

Không áp 
dụng

Không áp 
dụng €7,300 Không áp 

dụng

1 Sẽ thu thêm các phụ phí khác như phí nộp hồ sơ xin học €200; 2 Không có chương trình trực tuyến; 3 Khoản tiền nộp một lần.

Chương trình thạc sĩ/thạc sĩ quản trị kinh doanh

Học phí

Chương trình Cơ sở/Phân hiệu
Thời gian  
nhập học Thời lượng Barcelona

Trại hè quốc tế Barcelona Tháng 7 
Tháng 8 Ba tuần €3,600

Trại khởi động kinh doanh Barcelona Tháng 7 
Tháng 8 Ba tuần €3,900

Chương trình ngắn hạn mùa hè/mùa đông

Học phí/kỳ1

Chương trình
Cơ sở/Phân 

hiệu
Thời gian 
nhập học Thời lượng Barcelona Geneva Munich Trực tuyến

Executive BBA
Barcelona 
Geneva 

kỹ thuật số 

Tháng 10 
Tháng 2 
Tháng 6 
Tháng 8

Một năm
(hai kỳ) €6,750 CHF 14,490 Không áp 

dụng €5,750

Chương trình giáo dục bậc cao



Yêu cầu 
nhập học

Quá trình 
nhập học

Trại hè quốc tế

• Bảng điểm THPT
• Chứng chỉ tiếng anh  

TOEFL đạt 80 điểm (iBT), 213 điểm (CBT); 6.0 IELTS, CAE B2 với 
điểm tối thiểu 169; Tiếng Anh bản ngữ hoặc tương đương

• Thi đầu vào tiếng Anh (trẻ vị thành niên: bắt buộc phải có 
người giám hộ)

Trại khởi động 
kinh doanh

• Bảng điểm Đại học
• Chứng chỉ tiếng anh  

TOEFL 80 (iBT), B2 từ CAE với tối thiểu 169 điểm; kiểm tra trình 
độ tiếng Anh; trình độ bản địa bằng tiếng Anh, hoặc tương đương

Chương trình 
dự bị Tiếng Anh

• Chứng chỉ tiếng anh 
TOEFL đạt 60 điểm (iBT), 173 điểm (CBT); 5.0 IELTS, CAE B1 với 
 điểm tối thiểu là 154; Tiếng Anh bản ngữ hoặc tương đương.

• 1 thư giới thiệu và 1 thư bày tỏ nguyện vọng
• Các yêu cầu của chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc thạc sĩ 

quản trị kinh doanh

Chương trình
dự bị kinh doanh

• 1 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học 
phổ thông hoặc tương đương 

• Chứng chỉ tiếng anh  
TOEFL đạt 60 điểm (iBT), 173 điểm (CBT); 5.0 IELTS, CAE B1 với 
 điểm tối thiểu là 154;Tiếng Anh bản ngữ hoặc tương đương.

• 1 thư giới thiệu và 1 thư bày tỏ nguyện vọng

Chương trình 
dư bị kinh 
doanh

• 1 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung 
 học phổ thông hoặc tương đương 

• Chứng chỉ tiếng anh 
TOEFL đạt 80 điểm (iBT), 213 điểm (CBT); 6.0 IELTS, CAE B2 với 
điểm tối thiểu là 169;Tiếng Anh bản ngữ hoặc tương đương.

• 2 thư giới thiệu
• 1 bài luận bằng văn bản hoặc video

Chương trình 
giáo dục bậc 
cao

• 1 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học 
phổ thông hoặc tương đương

• Chứng chỉ tiếng anh:  
TOEFL đạt 80 điểm (iBT), 213 điểm (CBT); 6.0 IELTS, CAE B2 với 
điểm tối thiểu là 169; Tiếng Anh bản ngữ hoặc tương đương.

•  Một bản lý lịch cá nhân
•  Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý
•  2 thư giới thiệu
•  1 bài luận bằng văn bản hoặc video

Chương trình 
thạc sĩ/thạc sĩ 
quản trị kinh 
doanh

• 1 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm 
 hoặc giấy tờ tương đương

• Chứng chỉ tiếng anh 
TOEFL đạt 89 điểm (iBT), 233 điểm (CBT); 6.5 IELTS, CAE C1 với 
điểm tối thiểu là 176;Tiếng Anh bản ngữ hoặc tương đương.

• 1 bản sao CV
• 2 thư giới thiệu
• 1 bài luận bằng văn bản hoặc video 

Người nộp đơn phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
• Điểm GPA từ 3.0 trên thang điểm 4.0
• Bài thi GMAT hoặc GRE đạt đủ điểm
• Một cuộc phỏng vấn với trưởng khoa

Bài thi đánh giá trình độ Tiếng Anh của EU dành cho những người chưa có chứng chỉ Tiếng Anh.

Các ứng viên mong muốn học thêm một bằng nữa, Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học London Metropolitan, 
Vương Quốc Anh, ngoài các yêu cầu còn phải có hơn hai năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp. 

Để biết thêm chi tiết về các giấy tờ bổ sung bắt buộc và hướng dẫn quy trình nhập học, truy cập website tại địa chỉ  
www.euruni.edu hoặc liên hệ đại diện tuyển sinh du học qua email.

Nhận kết quả

Ban tuyển sinh xem xét đơn

Gửi các tài liệu được yêu cầu  
cho chương trình học

Viết hoặc quay phim bài luận

Điền đơn đăng ký
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