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ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐH OXFORD BROOKES (OBU)

ĐH Oxford Brookes tọa lạc tại Oxford - thành 
phố nổi tiếng của Anh và luôn được coi như 
ngôi nhà giáo dục của thế giới. Trường được 
biết đến là một trường Đại học hiện đại ở Anh 
về việc luôn đổi mới, chất lượng giảng dạy và 
nghiên cứu cao, mối quan hệ toàn cầu cùng với 
chương trình học thực tế, chuyên nghiệp. Bằng 
cấp của trường Oxford Brookes đều được cấp 
bởi Royal Charter (Hiến chương Hoàng Gia 
Anh), đồng thời luôn được khảo sát kỹ lưỡng 
bởi QAA - Cơ quan của chính phủ Anh 
chuyên trách đảm bảo chất lượng của bậc giáo 
dục Đại Học và Sau Đại Học. Vào tháng 10 
năm 2003, Đại học Oxford Brookes trở thành 
trường Đại học đầu tiên trên thế giới nhận giải 
thưởng “Fairtrade status”. Năm 2007 Oxford 
Brookes nắm giữ vị trí thứ Năm trong vị trí xếp 
hạng mới của các trường Đại học nổi tiếng và 
nhận được đánh giá là một trong những trường 
Đại học hiện đại nhất ở Anh Quốc.
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• Thời gian học tập ngắn và chuyên sâu
◦

  

◦ Ngoài các môn mang chuẩn quốc tế, sẽ có thêm các môn mang tính chuyên biệt của Việt 
Nam được thiết kế riêng như Kế toán Việt Nam, Thuế Việt Nam... để phù hợp với nhu cầu 
làm việc không chỉ trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia mà còn phù hợp với các công ty 
ở trong nước.

• Đại học không đơn giản chỉ là các buổi lên lớp 
Với tiêu chí chuyên môn & thực 
tiễn,  chương  trình  OBU trang  bị 
cho người học những kỹ năng làm 
việc nhóm, kỹ năng xin việc, viết 
CV... thông qua các lớp học nhóm, 
thảo  luận  chuyên  đề  dưới  sự 
hướng  dẫn  của  giảng  viên.  Các 
khóa học kỹ năng tạo cho các bạn 
tự tin, vững vàng trong giao tiếp, 
giải  quyết  tình huống trong công 
việc và cuộc sống nhanh nhạy hơn.

Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán Ứng 
dụng ĐH Oxford Brookes (OBU) mang tính 
thực tiễn cao gắn liền với hoạt động của doanh 
nghiệp trong thực tế. Nội dung chương trình 
học được thiết kế chuẩn hóa nhằm chú trọng 
vào kiến thức chuyên ngành, cắt bớt những 
phần lý thuyết không liên quan trực tiếp đến 
ngành học, tập trung vào thực hành các kỹ năng 
làm việc nhằm đáp ứng được ngay nhu cầu của 
các nhà tuyển dụng. Do đó bạn chỉ mất 3,5 năm 
để hoàn tất chương trình thay vì 4 năm khi học 
chương trình ĐH trong nước.



• Chứng chỉ hành nghề – tấm hộ chiếu hành nghề Kế toán  
◦   

  

• Bằng cấp được công nhận toàn cầu
◦ Chương trình OBU là sự hợp tác giữa ACCA và ĐH Oxford Brookes nên giá trị 

bằng cấp được công nhận rộng rãi trên thế giới (170 quốc gia). Rất nhiều bạn sau khi 
tốt nghiệp OBU và có chứng chỉ hành nghề ACCA đã định cư ở nước ngoài theo 
chương trình nhập cư có trình độ kỹ năng bậc cao (skilled worker) ở Canada, Úc...

◦ Bạn không muốn định cư ở nước ngoài? Tiến Sĩ Quách Mạnh Hào - Phó Tổng Giám 
đốc Công ty chứng khoán Thăng Long cho biết: “Công ty chứng khoán Thăng Long  
luôn mở rộng cánh cửa nghề nghiệp với các học viên tốt nghiệp của chương trình  
Cử nhân Kế toán Ứng dụng Đại học Oxford Brookes”
và ông Trần Quốc Định - Giám đốc Tài chính Manulife VN chia sẻ: “Tôi đã tuyển 1  
bạn vẫn còn đang học những môn cuối của chương trình OBU vẫn chưa có bằng với  
mức lương gấp đôi các kế toán viên đã làm 2 năm trong công ty tôi, bạn này mới  
chấp nhận vào làm” Hiện nay chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng ĐH Oxford 
Brookes đã có mặt tại Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của ĐH Kinh tế – ĐH Quốc Gia 
Hà Nội. Do đó bạn đừng băn khoăn về tài chính, bởi học phí chương trình chỉ bằng 
1/10 chi phí du học Anh nhưng giá trị bằng cấp thì tương đương. Hơn nữa, bạn có 
thể tham gia chương trình quỹ học bổng 10 tỷ “Đồng hành cùng hạt giống Việt” 
của ĐHQGHN.

Ưu điểm rất lớn của chương trình OBU 
là các môn học trong chương trình 
OBU dựa trên khung chương trình đào 
tạo của Hiệp hội Kế toán Công chứng 
Anh quốc (ACCA), Hiệp hội nghề Kế 
toán – Kiểm toán lớn nhất thế giới. 
Điều đó có nghĩa là ngay khi hoàn 
thành xong OBU, ngoài việc có bằng 
Cử nhân Kế toán quốc tế, bạn sẽ nhận 
được chứng chỉ nghề do ACCA cấp. 
Đây là chứng chỉ hành nghề danh giá 
nhất trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
và tài chính trên thế giới và được Bộ 
Tài chính Việt Nam công nhận & 
khuyến khích đào tạo.

http://obu.edu.vn/vi/obu-tuyen-sinh/obu-hoc-phi-uu-dai.html





