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THÔNG TIN
12 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
DÀNH CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

HÃY CHUNG TAY VÌ MỘT VIỆT NAM NGANG TẦM THẾ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG HỌC THUẬT!
Việt Anh, B. P (1997)

Thông điệp từ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT EAS VIỆT NAM
Chào mừng các Bạn đến với Khoa đào tạo Quản trị
Đại học Quốc tế EAS Việt Nam (EAS Vietnam
International University Outreach - IUO)!
IUO là đơn vị thành viên của EAS Việt Nam. IUO thực
hiện đào tạo theo mô hình Hybrid - Case-study các
chương trình Quản trị đại học Quốc tế với 15 chuyên
ngành bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nhân lực
Việt Nam trên thị trường lao động toàn cầu.
IUO là khoa đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ
tích hợp tín chỉ môn học theo chuẩn nhân lực Quốc tế

Dr. Bùi Phương Việt Anh,
Tổng Giám đốc EAS Việt Nam

EAS IHHRM G23.0.
IUO có mô hình quản trị chất lượng tương đương với các đại học Quốc tế. IUO tự hào đã tạo nên một
môi trường Quốc tế “cách mạng” trong tư duy đào tạo được ví như “Đại học West Point Việt Nam” tạo
ra nhân lực có “dáng vóc của một Người mẫu, sức khoẻ của một Vận động viên Olympic, trí tuệ của
một Học giả, tài ăn nói như một Thuyết gia, cư xử như một Chuyên gia Tâm lý”.
Theo đó, các chương trình IUO được xem như “Chương trình du học tại chỗ” với chi phí và thời gian
chỉ bằng hơn 30% so với các đại học thông thường chứ đừng nói đến các chương trình Quốc tế.
Bên cạnh đó IUO lần đầu tiên phá vỡ mọi tiêu chí tuyển sinh truyền thống khi đưa ra những giải pháp
tuyển sinh và đào tạo phi truyền thống. IUO đã tạo ra một nơi cho công dân Việt Nam được học tập để
thay đổi và trở thành công dân toàn cầu ngay tại Việt Nam.
Trân trọng.
DR. BÙI PHƯƠNG VIỆT ANH (MICHAEL BUI)
Chủ tịch Hội đồng Học thuật - Tổng Giám đốc EAS Việt Nam

www.easvietnam.edu.vn
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LỜI TUYÊN THỆ DANH DỰ CỦA EAS VIỆT NAM
Chúng tôi nguyện: Trung thực và đấu tranh không khoan nhượng với hành vi thiếu trung thực; Triệt
để cách mạng trong tư duy và hành động; Trung tín với giá trị và sứ mệnh của EAS Việt Nam.

CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
TÊN CHUYÊN NGÀNH

MÃ SỐ

Quản trị Nhân sự Quốc tế G23.0 (IHRM)

VBHS 54853

Trợ lý Chuyên nghiệp Quốc tế G23.0 (CAS)

VBAS 55785

Quản trị Marketing Quốc tế G23.0 (GMM)

VBMS 54655

Quản trị Kinh doanh Quốc tế G23.0 (CBA)

VBBS 55677

Quản trị Du lịch & Khách sạn Quốc tế G23.0 (DHT)

VBTS 54963

Kinh tế Đối ngoại Quốc tế G23.0 (ERS)

VBRS 54766

Thương mại Điện tử Quốc tế G23.0 (DDB)

VBES 55875

Công nghệ Sáng tạo Quốc tế G23.0 (DMC)

VBSS 59723

Quản trị Hành chính Quốc tế G23.0 (DOM)

VBAS 53576

Quản trị Thương hiệu Quốc tế G23.0 (DBM)

VBBS 56987

Huấn luyện viên Kỹ năng mềm Quốc tế G23.0 (DGT)

VBTS 56843

Giám đốc Điều hành số Quốc G23.0 (DCEO)

VBES 66567

Xem chi tiết các chuyên ngành ở các trang tiếp theo hoặc xem thêm trên iuo.easvietnam.edu.vn
Gia đình đã sinh ra các bạn, nhà trường và xã hội làm cho các bạn phổ biến, còn chúng tôi - IUO EAS Việt
Nam sẽ nâng tầm cho các bạn.
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TẠI SAO NÊN CHỌN HỌC QUẢN TRỊ
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - IUO EAS VIỆT NAM

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
Hệ thống quản trị chất lượng và học thuật đẳng cấp
quốc tế tương đương với Đ ại học Quốc tế ngay tại Vi ệt
Nam và được x em như hình thức “du học tại c hỗ” v à
với chi phí c hỉ bằng 30% s o với các c hương trình đào
tạo tại các cơ sở khác của Việt Nam và quốc tế.

REALTIME TOÀN CẦU
Hệ thống REALTIME toàn cầu giúp người học chủ
động hoàn toàn về thời gian lên lớp gi ảm thi ểu r ủi ro
phát sinh, nâng c ao khả năng thíc h ứng và sinh tồn
cao trong môi trường đa văn hoá.

GIẢNG VIÊN ĐẲNG CẤP
Chuyên gia hàng đầu tốt nghi ệp các trường danh tiếng
của Pháp, Đức, Úc trực ti ếp đứng lớp với hình thức
học C ase-study 1:1 lần đầu ti ên tại Việt Nam sẽ giúp
cho bạn như hổ thêm c ánh v à hỗ trợ khởi nghiệp, tư
vấn chiến lược trọn đời.

MÔ HÌNH HYBIRD CASESTUDY
Nội dung học đảm bảo y êu c ầu v à năng lực c ủa từng
cá nhân. Không còn những môn học nhàm c hán lý
thuy ết vô bổ, k hông còn các bài kiểm tra hay đánh giá
lý thuyết truyền thống.

VIỆC LÀM TOÀN CẦU
Hệ thống Alumi rộng k hắp và hỗ trợ tài chính l ên đến
95% s ẽ là lợi thế để bạn được chào đón k hi tuy ển dụng
và là ứng viên luôn được các doanh nghiệp săn tìm.
Đảm bảo việc làm đầu ra cho sinh viên đủ điều kiện.
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TRỞ THÀNH SINH VIÊN QUỐC TẾ

03

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

05

HỌC TỪ THỰC TẾ

07

HỌC CÁC CHUYÊN NGÀNH HOT

09

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỚI 90%
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04
06

Môi trường đào tạo đẳng cấp v à c huy ên nghiệp được ví như
“Đại học West Point Việt Nam” nhằm tạo ra nguồn nhân lực với
“dáng v óc c ủa một người mẫu, sức khoẻ của một v ận động viên
Olympic, trí tuệ của một học giả, tài ăn nói như một thuy ết gia,
cư xử như một chuyên gia tâm lý”.

Thời gian đào tạo tín chỉ k hung Châu Âu v à Mỹ với 75% thực
hành s ẽ tr ả lại năng lực thật cho người học. Bên c ạnh đó mô
hình Hybrid-Case-study tích hợp tín chỉ gi úp ti ết kiệm 70% thời
gian, hiệu qủa ngay từ buổi học đầu tiên cho dù xuất phát điểm
của bạn là gì.

Được làm quen với môi trường doanh nghiệp ngay từ đầu giúp
hình thành thái độ, kỹ năng và tác phong văn phòng c huy ên
nghiệp, đẳng cấp quốc tế. Đ ặc biệt với chương trình Đ ặc nhi ệm
quản trị, bạn sẽ được rèn luyện ý chí v à tác phong c ủa nhà lãnh
đạo, dù là nhân viên bạn cũng sẽ khác biệt và đẳng cấp.

Với 15 c hương trình đào tạo các chuyên ngành hot nhất thế giới
với các môn học hiện đại nhất, đẳng c ấp và hi ệu quả với chuẩn
EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

08
100% sinh viên được hỗ trợ học bổng lên đến 90% học phí
các chương trình giúp tiết kiệm hàng chục ngàn đô-la.
Cam kết không tăng học phí trong toàn bộ chương trình.
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ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

&

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN
Tuyển thẳng đối với công dân Việt Nam cho tất cả 12 chuyên ngành Quản trị Đại học Quốc tế theo
04 nhóm đối tượng người học sau:
(1) Học sinh sắp tốt nghiệp, tốt nghiệp THPT.
(2) Sinh viên các Đại học, Cao đẳng, Trung cấp không phân biệt chuyên ngành.
(3) Người đi làm, người có bằng ĐH, CĐ, Trung cấp không quá 40 tuổi tính đến ngày xét tuyển.
(4) Đối với người học chỉ có bằng THCS (C2) phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc và không
quá 45 tuổi tính đến ngày xét tuyển.

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
Chương trình đào tạo IUO thực hiện theo mô hình Hybrid giúp tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả học
tập, giảm chi phí và đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của thị trường lao động khi tốt nghiệp.
Tổng thời lượng 120-150 tín chỉ khung Châu Âu và Mỹ.
Việc làm & thành
công toàn cầu

Kỳ 1

Kỳ 2

KIẾN THỨC
CHUNG

Kỳ 3

KIẾN THỨC
NỀN TẢNG

Kỳ 4

Kỳ 5

KIẾN THỨC
CHUYÊN NGÀNH

Kỳ 6

THỰC HÀNH
TỐT NGHIỆP

Gia đình đã sinh ra các bạn, nhà trường và xã hội làm cho các bạn phổ biến, còn chúng tôi - IUO EAS Việt
Nam sẽ nâng tầm cho các bạn.
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4

MÔI TRƯỜNG
HỌC TẬP,
TỐT NGHIỆP
www.easvietnam.edu.vn

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
IUO là hệ Quản trị Đại học Quốc tế được đào tạo
theo mô hình Hybrid với chuẩn EAS IHHRM
G23.0 toàn cầu. Sinh viên IUO được khuyến khích
làm theo ước mơ và đam mê của bản thân, sáng
tạo theo cách của mình trong lựa chọn giải pháp,
lấy thực tiễn để kiểm chứng lý thuyết. Khác hoàn
toàn với lối học hàn lâm và thiên về lý thuyết thụ
động tại các đại học truyền thống.
Sinh viên IUO được học từ những điều căn bản về
tư duy, hành vi, rèn luyện thói quen, tác phong
chuyên nghiệp của Quốc tế.

TỐT NGHIỆP
Để tốt nghiệp chương trình đào tạo IUO, sinh viên IUO
cần phải đảm bảo cả hai khía cạnh học thuật Quốc tế
và thực tế toàn cầu. Đảm bảo chắc chắn để sinh viên
trở thành công dân toàn cầu một cách đích thực.

Gia đình đã sinh ra các bạn, nhà trường và xã hội làm cho các bạn phổ biến, còn chúng tôi - IUO
EAS Việt Nam sẽ nâng tầm cho các bạn.
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IHRM G23.0
www.easvietnam.edu.vn
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 01
Mã chuyên ngành : VBHS 54853

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ G23.0 (IHRM)
Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Quản trị nhân sự là nhiệm vụ của một bộ phận trong tổ chức hay doanh nghiệp chuyên về tuyển dụng,
quản lý, sử dụng, đánh giá nhân sự, đào tạo nhân sự nội bộ, công tác chính sách, tiền lương và phát
triển nguồn nhân lực cho tổ chức.
Tuỳ theo quy mô của tổ chức có: Chuyên viên nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Nhân sự.

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên viên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Nhân sự Quốc tế làm việc cho các tổ chức

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

trong nước hoặc quốc tế theo chuẩn nhân

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên phòng nhân sự quốc tế

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành IHRM G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Chuyên viên hành chính tổng hợp
3. Trợ lý lãnh đạo
4. Huấn luyện viên nội bộ
5. Khởi nghiệp Quốc tế
6. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
7. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
8. Quản lý dự án kinh doanh quốc tế
9. Quản lý chuyên môn (Kinh doanh, Marketing,
PR,...) Quốc tế

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157

10.Chuyên viên kiểm soát nội bộ (IC)
IUO EAS VIETNAM 2020 - 2021

6

IHRM G23.0
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THÔNG TIN ĐÀO TẠO KHOA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
A. Thông Tin Tổng Quát
1. Phụ trách học thuật: PHÒNG ĐÀO TẠO EAS VIỆT NAM (acd.easvietnam@gmail.com)
2. Tư vấn học thuật: Mentor (ask.easvn@gmail.com) Hotline: 024 6656 9157
3. Phụ trách công nghệ và tin học: Phòng IT (it.easvietnam@gmail.com)
4. Giảng Viên: Drs. Bùi Phương Việt Anh (bpvietanh@gmail.com) tốt nghiệp Đại học Victoria, Úc,
nghiên cứu Tiến sĩ Quản trị Chiến lược tại Đại học Horizons, Pháp. Là Cha đẻ của học thuyết Kinh tế
Tổng thể và chuẩn Nhân lực EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. Nhà Quản trị thực tế, bộ óc Quản trị cách
mạng hàng đầu. Anh đã giảng dạy và cố vấn cho nhiều Đại học và các tổ chức trong nước và Quốc tế.

B. Địa Chỉ Liên Lạc
Tại Hà Nội: Số 417 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (024) 6656 9157
Tại TP. HCM: Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0913 562 432
Tại Vĩnh Phúc: Số 56 Phạm Văn Đồng, Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 094 440 8725

C. Thời Gian & Hình Thức Học
Buổi sáng: từ 8h – 11h30; Buổi chiều: từ 14h00 – 17h30; Buổi tối: từ 18h00 – 21h00
Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ)
Học qua giảng đường Realtime Online hoặc Face To Face

D. Các Website Và Đường Link Quan Trọng
Để học tập, tra cứu thông tin hoặc trả bài, tất cả học viên phải ĐĂNG NHẬP (LOGIN) trên website và
lựa chọn hệ thống dưới đây:
Website: www.easvietnam.edu.vn
Facebook IUO: https://www.facebook.com/iuo.easvietnam.edu.vn
Facebook EAS Việt Nam: https://www.facebook.com/EasVietnamUni
Facebook Phòng Đào Tạo: https://www.facebook.com/groups/academiceasvietnamuni/
IUO EAS VIETNAM 2020 - 2021
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CAS G23.0
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 02

TRỢ LÝ CHUYÊN NGHIỆP QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBAS 55785

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Trợ lý là chức danh của bộ phận trợ giúp cho lãnh đạo về công việc, công tác đối ngoại, thực hiện liên
lạc và truyền đạt ý kiến của lãnh đạo đến cá nhân hay bộ phận trong tổ chức. Sắp xếp lịch hẹn, lên lịch
làm việc cho lãnh đạo, tham mưu cho lãnh đạo về chính sách.
Tuỳ theo quy mô của tổ chức có: Trợ lý chuyên trách, Trợ lý tổng hợp, Thư ký riêng.

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Trợ lý

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

chuyên nghiệp Quốc tế làm việc cho các

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

tổ chức trong nước hoặc quốc tế theo chuẩn

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

nhân lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Trợ lý Tổng Giám đốc

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành CAS G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Thư ký riêng cho lãnh đạo
3. Chuyên viên phòng nhân sự
4. Chuyên viên hành chính tổng hợp
5. Chuyên viên kiểm soát nội bộ (IC)
6. Khởi nghiệp Quốc tế
7. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
8. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
9. Quản lý dự án kinh doanh quốc tế
10. Chuyên viên kinh doanh, Marketing, PR,...

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
IUO EAS VIETNAM 2020 - 2021
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GMM G23.0
www.easvietnam.edu.vn
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 03

QUẢN TRỊ MARKETING QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBMS 54655

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Quản trị Marketing là công việc của một bộ phận chuyên nghiên cứu thị trường, đánh giá và tìm nhu
cầu của khách hàng, của nhà sản xuất, tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm và hình ảnh tổ chức, lập
kế hoạch chiến lược để phát triển thương hiệu.
Tuỳ theo quy mô của tổ chức có: Chuyên viên Marketing, Trưởng Phòng Marketing, Giám đốc
Marketing ...

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên viên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Quản trị Marketing Quốc tế làm việc cho

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

các tổ chức trong nước hoặc quốc tế theo

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên Marketing, PR

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành GMM G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Chuyên viên Quảng cáo, Truyền thông
3. Chuyên viên kinh doanh, CSKH
4. Chuyên viên Quản trị thương hiệu
5. Trợ lý cho lãnh đạo
6. Chuyên viên hành chính tổng hợp
7. Khởi nghiệp Quốc tế
8. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
9. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
10.Quản lý dự án kinh doanh quốc tế

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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CBA G23.0
www.easvietnam.edu.vn
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 04

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBBS 55677

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Quản trị Kinh doanh Quốc tế là công việc của một bộ phận thực hiện hoạt động kinh doanh, phát triển
doanh nghiệp, thiết lập hệ thống, kênh phân phối ở thị trường Quốc tế và quản lý hoạt động bằng quy
trình quản trị. Tuỳ theo quy mô của tổ chức có: Chuyên viên Kinh doanh, Trưởng Phòng Kinh doanh,
Giám đốc Kinh doanh ... Phát triển lên Giám đốc điều hành (CEO)

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên viên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Kinh doanh Quốc tế làm việc cho các tổ

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

chức trong nước hoặc quốc tế theo chuẩn

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên kinh doanh, CSKH

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành CBA G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
3. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
4. Khởi nghiệp Quốc tế
5. Quản lý dự án kinh doanh quốc tế
6. Chuyên viên Marketing, PR
7. Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng
8. Chuyên viên Quản trị thương hiệu
9. Trợ lý cho lãnh đạo
10.Chuyên viên hành chính tổng hợp

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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DHT G23.0
www.easvietnam.edu.vn
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 05

QUẢN TRỊ DU LỊCH & KHÁCH SẠN QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBTS 54963

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Quản trị Du lịch & Khách sạn là công việc quản trị các cơ sở du lịch, khách sạn, nhà hàng, hoạt động
xây dựng và điều hành tour, xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống du lịch, khách sạn.
Theo quy mô của tổ chức có: Chuyên viên điều hành, Trưởng Phòng Dịch vụ, Giám đốc Khách sạn …

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên viên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Quản trị Du lịch & Khách sạn Quốc tế làm

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

việc cho các tổ chức trong nước hoặc quốc

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

tế theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên kinh doanh, CSKH

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DHT G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
3. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
4. Khởi nghiệp Quốc tế
5. Quản lý dự án kinh doanh quốc tế
6. Chuyên viên Marketing, PR
7. Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng
8. Chuyên viên Quản trị thương hiệu
9. Trợ lý cho lãnh đạo
10.Chuyên viên hành chính tổng hợp

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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ERS G23.0
www.easvietnam.edu.vn
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 06

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBRS 54766

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Kinh tế Đối ngoại nghiên cứu mọi hoạt động liên quan đến kinh tế, tài chính, thương mại và đầu tư quốc
tế, chính sách, hợp tác, xuất nhập khẩu, ngoại giao quốc tế giữa các quốc gia.
Theo quy mô của tổ chức có: Chuyên viên, Trưởng Phòng, Giám đốc Đối ngoại

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên viên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Kinh tế Đối ngoại Quốc tế làm việc cho

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

các tổ chức trong nước hoặc quốc tế theo

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên đối ngoại

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành ERS G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Trợ lý cho lãnh đạo
3. Chuyên viên xuất nhập khẩu
4. Chuyên viên Kinh doanh, PR
5. Chuyên viên hành chính tổng hợp
6. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
7. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
8. Khởi nghiệp Quốc tế
9. Quản lý dự án kinh doanh quốc tế
10.Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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DDB G23.0
www.easvietnam.edu.vn
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CHUYÊN NGÀNH 07

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBES 55875

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Thương mại điện tử là lĩnh vực kinh doanh trên hệ thống điện tử, thực hiện giao dịch, mua bán, trao
đổi, thanh toán hàng hoá thông qua mạng internet hoặc website bán hàng của cá nhân hoặc tổ chức.
Theo quy mô của tổ chức có: Chuyên viên kinh doanh, Trưởng Phòng, Giám đốc Kinh doanh,
Marketing điện tử.

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên viên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Thương mại điện tử Quốc tế làm việc cho

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

các tổ chức trong nước hoặc quốc tế theo

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên Kinh doanh điện tử

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DDB G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Chuyên viên tư vấn
3. Trợ lý cho lãnh đạo
4. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
5. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
6. Khởi nghiệp Quốc tế
7. Chuyên viên Marketing điện tử
8. Chuyên viên hành chính tổng hợp
9. Quản lý dự án kinh doanh quốc tế
10.Chuyên viên Thông tin Quản trị

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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DMC G23.0
www.easvietnam.edu.vn
www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 08

CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBSS 59723

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Công nghệ sáng tạo là lĩnh vực đặc thù của Quản trị bao gồm các hoạt động liên quan đến thương
hiệu, chiến lược, sự đổi mới, cạnh tranh, nghệ thuật, chiến lược phát triển và năng lực ứng dụng công
nghệ vào quản trị đổi mới. Sáng tạo có mặt ở tất cả các lĩnh vực.
Theo quy mô của tổ chức có: Chuyên gia sáng tạo, Trưởng Phòng, Giám đốc Sáng tạo

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên gia

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

sáng tạo Quốc tế làm việc cho các tổ chức

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

trong nước hoặc quốc tế theo chuẩn nhân

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên gia Sáng tạo

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DMC G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Trợ lý Sáng tạo cho lãnh đạo
3. Chuyên viên Phát triển thương hiệu
4. Chuyên viên Chiến lược
5. Chuyên viên thiết kế sáng tạo
6. Chuyên viên Marketing, truyền thông
7. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
8. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
9. Khởi nghiệp Quốc tế
10.Chuyên viên hành chính tổng hợp

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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DOM G23.0
www.easvietnam.edu.vn
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CHUYÊN NGÀNH 09

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBAS 53576

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Quản trị hành chính Quốc tế là công việc của bộ phận trong tổ chức với nhiệm vụ đối ngoại, hành
chính, cơ chế và thủ tục pháp lý, văn thư, thư ký, đảm bảo cơ sở vật chất cho tổ chức, tham mưu cho
lãnh đạo, là hình ảnh thương hiệu của tổ chức.
Tổ chức có: Chuyên viên hành chính (Trợ lý và Thư ký), Trưởng phòng, Chánh văn phòng

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Chuyên

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

hành chính Quốc tế làm việc cho các tổ

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

chức trong nước hoặc quốc tế theo chuẩn

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Chuyên viên hành chính tổng hợp

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DOM G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Trợ lý - thư ký
3. Chuyên viên phòng nhân sự
4. Chuyên viên lễ tân
5. Chuyên viên Thương hiệu
6. Chuyên viên Đối ngoại
7. Chuyên viên truyền thông
8. Khởi nghiệp Quốc tế
9. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
10.Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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DBM
G23.0
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CHUYÊN NGÀNH 10

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBBS 56987

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Quản trị Thương hiệu Quốc tế là công việc của bộ phận chuyên đảm bảo về xây dựng, phát triển hình
ảnh và thương hiệu cuả tổ chức, nghiên cứu xu hướng và dự báo các rủi ro, tổ chức truyền thông và
quan hệ công chúng (PR).
Tổ chức có: Trợ lý Thương hiệu, Trưởng phòng, Giám đốc Thương hiệu

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Trợ lý

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

Thương hiệu Quốc tế làm việc cho các tổ

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

chức trong nước hoặc quốc tế theo chuẩn

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

nhân lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Trợ lý thương hiệu

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DBM G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Chuyên viên Quản lý thương hiệu
3. Chuyên viên Marketing, PR
4. Chuyên viên Kinh doanh
5. Chuyên viên Đối ngoại
6. Chuyên viên Chiến lược
7. Khởi nghiệp Quốc tế
8. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
9. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
10.Chuyên viên sự kiện

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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G23.0
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CHUYÊN NGÀNH 11

HUẤN LUYỆN VIÊN KỸ NĂNG MỀM QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBTS 56843

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Huấn luyện viên Kỹ năng mềm thực hiện giảng dạy các kỹ năng, sinh tồn, quản trị cuộc sống, các kỹ
năng nghề nghiệp, đào tạo nội bộ doanh nghiệp và phát triển tài năng con người.
Tổ chức có: Huấn luyện viên,Trợ lý Đào tạo, Trưởng phòng, Giám đốc Đào tạo

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Huấn luyện

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

viên kỹ năng Quốc tế làm việc cho các tổ

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

chức hoặc cơ sở giáo dục theo chuẩn nhân

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Huấn luyện viên

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DGT G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Trợ lý đào tạo
3. Chuyên viên nhân sự
4. Chuyên viên Hành chính tổng hợp
5. Chuyên viên Đối ngoại
6. Chuyên viên Kinh doanh
7. Khởi nghiệp Quốc tế
8. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ
9. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
10.Chuyên viên Tư vấn

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
IUO EAS VIETNAM 2020 - 2021

16
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G23.0
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www.easvietnam.edu.vn

CHUYÊN NGÀNH 12

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SỐ QUỐC TẾ G23.0

Mã chuyên ngành : VBES 66567

Thời lượng đào tạo: 150 tín chỉ (16-18 tháng, 6 kỳ học)

Khái niệm & Công việc:
Giám đốc điều hành số là người điều hành doanh nghiệp theo mục tiêu, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tổ
chức bằng việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị.
Tổ chức có: Huấn luyện viên,Trợ lý Đào tạo, Trưởng phòng, Giám đốc Đào tạo

Mục tiêu đào tạo:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đào tạo công dân Việt Nam có đủ tư duy,

Chương trình IUO của EAS Việt Nam cam kết đào

hành vi, chuyên môn trở thành Giám đốc

tạo ra một Chuyên viên nhân sự với những tiêu

điều hành số Quốc tế làm việc cho các tổ

chuẩn về năng lực, kiến thức, kỹ năng, chuyên

chức hoặc cơ sở giáo dục theo chuẩn nhân

môn theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0

lực EAS IHHRM G23.0.

Toàn cầu đáp ứng các vị trí nghề nghiệp:
1. Điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nội dung đào tạo:
Các môn học đặc thù độc quyền của EAS
Việt Nam đảm bảo chuẩn quốc tế.
1. Các môn học kiến thức chung
2. Các môn học kiến thức nền tảng
3. Các môn học chuyên ngành DCEO G23.0
4. Thực tập và làm việc

2. Điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ
3. Khởi nghiệp Quốc tế
4. Chuyên viên Kinh doanh
5. Chuyên viên nhân sự
6. Chuyên viên Hành chính tổng hợp
7. Chuyên viên Đối ngoại
8. Trợ lý lãnh đạo
9. Trợ lý Thương hiệu
10.Chuyên viên Tư vấn

Liên hệ tư vấn 24/7: 024. 6656.9157
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HỌC PHÍ & HỌC BỔNG

HỌC PHÍ IUO
Học phí: 500.000 VND/tín chỉ
Chú ý: EAS Việt Nam cam kết không tăng học phí
trong toàn bộ chương trình đào tạo

HỌC BỔNG EAS VIỆT NAM

Tại EAS Việt Nam chúng tôi hiểu rảng giáo dục là chìa khóa để vươn lên, mở ra các cơ hội thực hiện
những hoài bão của con người. Từ những thay đổi của cá nhân giúp xây dựng nên các tổ chức hay
Chính phủ kiến tạo phát triển và văn minh đẳng cấp.
Học bổng của EAS Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để cá nhân được tiếp cận với chuẩn nhân lực cấp cao
Quốc tế IHRM G23.0 Quốc tế và IHHRM G23.0 Toàn cầu. Đây là cơ hội để ứng viên được đào tạo và
trở thành công dân toàn cầu đa nhiệm. Phát triển năng lực lãnh đạo cấp cao toàn cầu hay trở thành
Nhà Quản trị Cấp cao Quốc tế đẳng cấp và giá trị toàn cầu.
EAS Việt Nam có hệ thống học bổng Quốc tế, hỗ trợ tài chính cao nhất tại Việt Nam lên đến 70% 100% chi phí giúp học viên có trải nghiệm “Du học tại chỗ" ngay tại Việt Nam mà ít có tổ chức nào làm
tốt hơn.

IUO EAS VIETNAM 2020 - 2021
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ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

LIÊN LẠC GIỮA EAS
VIỆT NAM VÀ GIA ĐÌNH

GIAO TIẾP VÀ XÂY
DỰNG QUAN HỆ

TÁC NGHIỆP VÀ RÈN
LUYỆN KINH NGHIỆM

EAS Việt Nam luôn chào đón
các gia đình quan tâm và liên hệ
với chúng tôi để cùng chia sẻ
trách nhiệm đào tạo con em của
chúng ta trở thành con người
độc lập, tự tin, trung thực, có
giá trị trong xã hội.

Có khả năng xây dựng quan hệ tích
cực, kết nối và hòa đồng với nhiều
môi trường phi truyền thống, chịu
đựng áp lực cao trong công việc và
môi trường.

Học viên Quản trị Đại học
Quốc tế được làm việc trong
môi trường chuẩn chuyên
nghiệp thực tế trả lại năng
lực thật cho người học. Chủ
động và sáng tạo từ thực tế
phũ phàng. Có đủ kinh
nghiệm để điều hành các loại
hình tổ chức hay lập nghiệp.

TINH THẦN

RÈN LUYỆN QUÂN
HUẤN VÀ KỶ LUẬT

Học viên Quản trị Đại học Quốc
tế được tư vấn tâm thế học tập
và làm việc hiệu quả, có thái độ
sống tích cựu gắn liền với đam
mê nghề nghiệp. Xác định được
mục tiêu nghề nghiệp và biết
cân bằng giữa công việc và
cuộc sống.

Học viên Quản trị Đại học Quốc
tế được duy trì theo điều lệnh
như quân đội, rèn ý thực tự giác
chấp hành và thực hiện các
mục tiêu đặt ra. Tránh được
những cám dỗ của nghề nghiệp.

PHÒNG QUẢN TRỊ CHIẾN
LƯỢC VÀ HUÂN LUYỆN
Chương trình Đào tạo, giảng
viên, học viên được quản lý và
giám sát bởi 04 cơ quan: IC EAS
Việt Nam (IC), Phòng Quản trị
Chiến lược (ASD), Phòng Đào
tạo (ACD), Phòng Tổ chức Nhân
sự (HRD). Để đảm bảo sự phản
biện tối ưu trong đảm bảo nghĩa
vụ và chính sách phát triển cá
nhân bền vững.

RÈN LUYỆN THỂ LỰC VÀ
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

NHỮNG LƯU Ý VỀ Y HỌC
Học viên Quản trị Đại học Quốc
tế cần phải khai báo tình trạng
bệnh lý để có quy trình đào tạo
phù hợp.

Học viên Quản trị Đại học Quốc
tế luôn được nhắc nhở việc bảo
đảm sức khỏe và thể lực phù
hợp cho công việc nghề Quản
trị Lãnh đạo. Gắn liền với các
hoạt động từ thiện, tình nguyện
và công đồng. Thực hiện nếp
sống văn minh .
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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Case-study: Là phương pháp cá nhân hoá theo năng lực và tình huống của mỗi cá nhân, để từ đó xây
dựng nên nội dung, phương pháp phù hợp đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu đề ra một cách hiệu quả
nhất.

Kỳ học: Là thời gian phân bổ tương ứng với nội dung của chương trình. IUO EAS Việt Nam phân chia 06
kỳ học tương ứng với thời gian 03 tháng cho mỗi kỳ học
Hybrid: Là công nghệ tích hợp các môn học đơn lẻ thành các tổ hợp môn học đảm bảo hình thành năng
lực cho người học hiệu quả hơn, ít thời gian hơn, đáp ứng các chuẩn mực cao nhất của Quốc tế trong
đào tạo Nhân lực Quốc tế. Thông thường công nghệ Hybrid được thực hiện ở các Đại học tinh hoa trên
thế giới. Giúp giảm thời gian đào tạo từ 4 – 5 năm chỉ còn 1 – 2 năm mà chất lượng học thuật được giữ
nguyên. EAS Việt Nam đã xây dựng thành công mô hình và công nghệ Hybrid G23.0 toàn cầu tương
thích với mọi yêu cầu cao nhất về học thuật của Châu Âu, Mỹ và các nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế
giới để áp dụng ngay tại Việt Nam.
Hệ thống Realtime Online: Là hệ thống giảng đường học trực tiếp thông qua internet giúp tiết kiệm thời
gian, chi phí, làm tăng hiệu quả và giảm bớt rủi ro cho người học. Hệ thống Realtime Online là công nghệ
hiện đại nhất hiện nay. Khác xa hoàn toàn với hệ thống học trực tuyến qua video.
Học qua hệ thống Realtime Online người học như đang học trên lớp cùng giảng viên và có thể tương tác
với giảng viên như học ở giảng đường truyền thống.
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EAS VIỆT NAM
KHOA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
(EAS VIETNAM INTERNATIONAL UNIVERSITY OUTREACH - IUO)
Tại Hà Nội: Số 417 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84) 24 6656 9157
Tại Vĩnh Phúc: Số 56 Phạm Xuân Đồng, Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Tel: (+84) 94 4408 725
Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 94 1762 432
Email: info@easvietnam.edu.vn
Facebook: facebook.com/iuo.easvietnam.edu.vn
Website: www.easvietnam.edu.vn | www.ihhrm.org

