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"...CIS rất tự hào khi cùng đồng hành 
với Trường Quốc tế Á Châu trong nhiều 
năm qua, hỗ trợ nhà trường trên hành 
trình phát triển. Riêng tôi, tôi cảm thấy 
thật may mắn và vinh dự khi có nhiều 
cơ hội được đến thăm và làm việc 
cùng trường. Sự cam kết mạnh mẽ và 
sâu sắc của trường đối với việc giáo 
dục lấy học sinh làm trung tâm luôn là 
một phần quan trọng mà tôi nhận thấy 
sau mỗi chuyến thăm. Cùng với lòng 
hiếu khách và sự đón tiếp nồng hậu đã 
khiến Trường Quốc tế Á Châu luôn là 
một ngôi trường rất đặc biệt."  

"...CIS has been proud to be involved 
in the Asian International School for 
many years now, helping the school 
on a self-improvement journey. And, 
indeed, on a personal level, I have been 
very fortunate to visit the school several 
times myself. The school’s deep-rooted 
commitment to student-centered 
learning has always been an important 
part of my visits as indeed has been the 
warm hospitality, which always makes 
the Asian International School a very 
special place to visit." 

Giám đốc phụ trách Kiểm định quốc tế 
thuộc Hội đồng các trường quốc tế (CIS).
Director 
International Accreditation Services 
Council of International Schools (CIS) 

Stuart McLay



INTRODUCTION
The Group of Asian International Education (GAIE), including The 
Asian International School (Primary School IPS and Middle & High 
School AHS), The Institute of Asian Studies (IAS), and The Saigon 
International University (SIU), is the largest international standard 
system of education and research in Viet Nam. Established 
in 1999, we are proud of our over 86,000 students from many 
countries and regions all over the world who have been studying 
at GAIE; over 2,000 Vietnamese teachers & staff members and 
200 foreign teachers with Bachelor's degree, Master’s degree, 
PhD, associate professorial level and professorial level who are 
working at 16 modern campuses in Ho Chi Minh City. GAIE, 
together with parents, has been accompanying its students 
on their educational paths over the years and honorably given 
trust by the society in providing students with a well-rounded 
education.

The Asian International School provides an international 
standard education for Vietnamese and foreign students from 
grade 1 to grade 12 with a learning environment and health 
care services equal to those in developed countries.

The Asian International School provides an exciting educational 
environment for students and encourages them to study with self-
awareness and without inhibition. We stimulate our students to 
reflect independently and confidently with the aim of developing 
both their knowledge and personalities effectively.

The Asian International School (Primary School IPS and Middle 
& High School AHS) is now a Regular Member of the Council of 
International Schools (CIS) - UK and is in the process of gaining 
CIS accreditation.

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: 
Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS), 
Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
(SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu 
học, trung học phổ thông đến đại học, sau đại học và nghiên cứu 
khoa học lớn nhất Việt Nam. Thành lập năm 1999, GAIE rất tự hào 
với hơn 86.000 học sinh - sinh viên - học viên đến từ nhiều quốc gia 
và các nền văn hóa khác nhau đã & đang theo học; hơn 2.000 
giáo viên - nhân viên Việt Nam & gần 200 giáo viên nước ngoài 
có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang 
làm việc tại 16 cơ sở hiện đại ở Tp. Hồ Chí Minh. Tập đoàn Giáo 
dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) đã gắn bó và đồng hành cùng phụ 
huynh, học sinh, sinh viên trong suốt nhiều năm qua và vinh dự 
được xã hội tín nhiệm trong sự nghiệp trồng người. 

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, 
cung cấp điều kiện học tập, giảng dạy và chăm sóc như các 
trường phổ thông tại các nước phát triển.

Trường Quốc tế Á Châu mang đến cho học sinh môi trường học 
tập đầy hứng thú, khuyến khích học sinh tham gia học tập với tinh 
thần tự giác và thoải mái; giúp các em có khả năng tư duy độc 
lập, tự tin, phát triển cả về kiến thức lẫn nhân cách một cách tự 
nhiên và hiệu quả. 

Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS) 
là thành viên chính thức và đang thực hiện chương trình kiểm 
định chất lượng giáo dục của Hội đồng các trường quốc tế (CIS) 
- Anh Quốc.

GIỚI THIỆU
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giải học sinh giỏi cấp Quận và 
Thành phố/ prizes for excellent 

students in academic competitions 
at district and city levels

công ty Việt Nam và đầu tư nước ngoài 
bảo trợ chương trình thực tập của 

SIU/ domestic and foreign companies 
support SIU's internship programs

giải thành tích thể thao 
cấp Quận và Thành phố/ 

prizes in sports competitions 
at district and city levels
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"...Những con số của Trường 
rất ấn tượng. Những kết quả 
thực sự đáng biểu dương. Tôi 
xin nhiệt liệt biểu dương... Tôi 
được biết, ngày 07/9/2015, sau 
quá trình khảo sát và đánh giá 
về tiềm lực khoa học (cơ sở vật 
chất; đội ngũ giảng viên - giáo 
sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiềm 
lực tài chính...), tại Quyết định số 
3436/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã cho phép Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được 
đào tạo sau đại học, cụ thể là đào tạo Thạc sĩ khoa học chuyên 
ngành Quản trị kinh doanh (MBA). Đó là tin tốt lành, tôi xin chúc 
mừng nhà trường. Tôi tin rằng mục tiêu phát triển Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn thành trường đại học nghiên cứu sẽ thành công..."

"...GAIE has really impressive figures and commendable 
achievements. I would like to express my special praise... Apparently, 
on September 7th 2015, after the process of inspecting and assessing 
the potential resources (facilities, faculty with PhD, associate 
professorial level, professorial level, and financial potential...), based 
on the Decree No. 3436/QĐ-BGDĐT, the Ministry of Education and 
Training of Viet Nam allowed The Saigon International University to 
provide the postgraduate program, particularly MBA. I express my 
heartfelt congratulations on your wonderful news. I believe that The 
Saigon International University will succeed in becoming a research 
university..."

TSKH. Phan Xuân Dũng
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Dr. Phan Xuan Dung, Member of the Party Central Committee, Member of the 
National Assembly Standing Committee, Chairman of the National Assembly 

Committee for Science, Technology and Environment.



học sinh - sinh viên - học viên/ 
students

86,155 

cơ sở đang hoạt 
động/ campuses16

đã và đang theo học tại/
have been studying at

dự án đang đầu tư xây 
dựng/ projects under 
construction

học sinh - sinh viên du học/ 
students study abroad

7
và/ and

châu lục/ 
continents

quốc gia/ 
countries

4222,744
trường/ 
schools

471
tại/ at ở/ in thuộc/ across
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giáo viên - nhân viên Việt Nam và 
nước ngoài có văn bằng cử nhân, 
thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư 
đang làm việc/ Vietnamese and 
foreign teachers & staff members 
with Bachelor's degree, Master’s 
degree, PhD, associate professorial 
level and professorial level

2,200

27
quốc gia và các vùng lãnh thổ/ 
countries and regions around 
the world

đến từ/ from



MISSION STATEMENT
SỨ MỆNH
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VISION
  Excellence in global education for Vietnamese and 

international students grounded in the concept of unity 
through diversity.

MISSION
  As the world moves towards multi-lateralism, it is the 

mission of The Asian International School to give highest 
priority to motivating and stimulating students to learn 
beyond their borders, in order to instill internationalism in 
education and desire for lifelong acquisition of global 
knowledge and world peace.

GUIDING PRINCIPLES
Academic - The Asian International School will:

  Provide instruction through a wide range of learning 
styles, seeking to develop the cognitive, physical, social 
and moral potential of every student.

  Provide curricula that stimulate intellectual attributes 
and encourage self-discipline, critical thinking, respect 
for others’ opinion and creative approaches to problems.
Community - The Asian International School will:

  Recognize and respect the values, contributions and 
opinions of others, including students, teachers, and 
parents.

  Stimulate values of good global citizenship through 
sustainable living concepts, social awareness, 
community service and leadership training.
  Encourage unity of the academic community within a 

framework that also celebrates diversity in religion, 
language, culture and individuality of thinking.
Facilities - The Asian International School will:

  Provide modern teaching and study areas that are 
equivalent to or better than those of the other international 
schools.

  Maintain facilities to access global knowledge via 
e-library resources, as well as traditional library holdings 
and materials.
  Recognize that good health and physical discipline 

contribute to intellectual development, by providing 
individual and team sports facilities, as well as 
suitable equipment and well-trained medical staff to 
meet emergency and short-term care needs of 
students.
Staff - The Asian International School will:

  Seek to recruit, train and retain highly qualified staff and 
teachers who excel in the development and 
encouragement of The Asian International School 
guiding principles in education.

  Employ teachers and staff who foster attitudes of 
toleration for diverse cultural views and who are 
committed to cooperation in the attainment of 
academic and community goals.
Students - The Asian International School will:

  Prepare every student for a productive future in the 
modern developing world through diverse learning 
experiences.

  Prepare students who wish to continue learning in 
international universities abroad or in Viet Nam by 
developing all foundation intellectual skills required for 
success.

TẦM NHÌN
  Cung cấp nền giáo dục chất lượng mang tính 

toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam và quốc 
tế theo xu hướng hội nhập.

SỨ MỆNH
  Thế giới phát triển theo hướng hợp tác đa 

phương, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Trường 
Quốc tế Á Châu là động viên và khuyến khích 
học sinh vượt qua ranh giới để thấm nhuần tinh 
thần quốc tế trong giáo dục, khao khát nền tri 
thức toàn cầu và hòa bình thế giới.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC
Học thuật - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

  Hướng dẫn học sinh thông qua các phương 
pháp dạy và học đa dạng; nỗ lực phát triển 
tiềm năng tư duy, thể chất, ý thức xã hội và đạo 
đức của mọi học sinh.

  Tạo ra chương trình giảng dạy phù hợp, 
khuyến khích học sinh có ý thức tự kỷ luật, sáng 
tạo, tư duy phản biện, tôn trọng ý kiến và 
phương pháp tiếp cận mới của các cá nhân.
Cộng đồng - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

  Tiếp thu, ghi nhận, tôn trọng các ý kiến và 
đóng góp của mỗi học sinh, giáo viên và phụ 
huynh.

  Khuyến khích các giá trị về quyền công dân 
thông qua quan điểm sống, nhận thức về xã 
hội, phục vụ cộng đồng và phát triển tiềm năng 
lãnh đạo của học sinh.

  Khuyến khích sự đoàn kết trong môi trường 
học tập đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn 
hóa và tư duy độc lập.
Cơ sở vật chất - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

  Cung cấp những phương tiện học tập và 
nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế.

  Duy trì việc tiếp cận tri thức toàn cầu thông 
qua nguồn tư liệu thư viện điện tử và thư viện 
truyền thống.
  Cung cấp trang thiết bị rèn luyện sức khỏe và 

đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn giỏi nhằm 
đáp ứng những tình huống y tế khẩn cấp của 
học sinh.
Nhân viên - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

  Tuyển dụng, đào tạo và hợp tác lâu dài với 
những nhân viên và giáo viên xuất sắc để ngày 
càng phát triển nền giáo dục của Trường Quốc 
tế Á Châu.

  Tuyển dụng nhân viên và giáo viên có tầm 
nhìn đa văn hóa và cam kết hợp tác nhằm đạt 
được những mục tiêu dạy và học của nhà 
trường.
Học sinh - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:

  Cung cấp những trải nghiệm học tập đa dạng 
nhằm chuẩn bị cho mỗi học sinh một tương lai 
tốt đẹp trong thế giới phát triển hiện đại.

  Phát triển những kỹ năng và tri thức cần thiết 
nhằm giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp tục học 
tập ở các đại học trong và ngoài nước, và 
thành công trong tương lai.
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THE COUNSELING CENTER
 School counseling is a very important component of education, which shows the school's 

commitment to comprehensive care of all of its students. The Psychologists at The Asian 
International School are always ready to listen to students' concerns and problems, well 
equipped to help students deal with the inevitable psychological stresses that accompany their 
life. The Counseling Center has the principles of respect and confidentiality at its core, and 
provides timely solutions for issues related to age, gender, adolescent health, life skills, social 
behaviour, effective learning methods, and career orientation; as well as supports students 
who are experiencing problems with their studies, behaviours, emotions, mental health, etc.

THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG 
  Tham vấn học đường được xác định là một yếu tố quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc toàn 

diện của nhà trường đối với học sinh. Trung tâm tham vấn học đường của Asian School với sự đồng hành 
của các chuyên viên về tâm sinh lý là nơi sẵn sàng lắng nghe và giúp học sinh tháo gỡ mọi vấn đề liên 
quan đến những căng thẳng tâm lý trong học tập lẫn cuộc sống. Hoạt động này được thực hiện dựa trên 
nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng, bảo mật thông tin và cung cấp giải pháp kịp thời với các nội dung 
chủ yếu như: tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe vị thành niên; tư vấn giáo dục kỹ năng sống, ứng 
xử xã hội, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ (tham vấn, trị liệu) đối với 
những học sinh gặp khó khăn về học tập, hành vi, cảm xúc và các vấn đề về sức khỏe tinh thần...

Vietnamese teachers are highly qualified and carefully 
selected according to the recruitment requirements of 
GAIE. Each year, all teachers of the Group are trained 
by experts from the US, the UK, Australia, etc., in order 
to stay up-to-date with modern pedagogical methods 
in teaching the Vietnamese Program. This will enable 
teachers to engage students in their lessons for better 
understanding, develop and nurture students’ ideas 
and creativity, as well as assess students based on 
these criteria.

Foreign teachers are carefully recruited. They hold 
certificates in English language teaching and 
bachelor's, master's or doctoral degrees. They are 
assigned to teach in line with their professional 
knowledge and abilities.

Giáo viên Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
về chuyên môn, được tuyển chọn rất kỹ theo các 
tiêu chuẩn của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu. 
Hàng năm tất cả giáo viên đều được tập huấn bởi 
các chuyên gia uy tín từ Hoa Kỳ, Anh, Úc... nhằm 
giúp bắt nhịp với phương pháp giảng dạy của thế 
giới trong việc khai thác giáo trình Việt Nam, từ đó 
biết cách tạo cho học sinh dễ dàng hiểu và vui thích 
với bài học trên lớp, luôn gợi mở và chắp cánh cho 
những ý kiến riêng, sự sáng tạo của học sinh và khi 
đo lường kết quả học tập cũng dựa trên yêu cầu đó.

Giáo viên nước ngoài được nhà trường tuyển chọn 
rất kỹ, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh và bằng 
đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ, được nhà trường bố trí 
giảng dạy theo chuyên môn và năng lực.

GIÁO VIÊN & NHÂN VIÊN TEACHERS & STAFF
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Với triết lý giáo dục “Tâm hồn Việt Nam, 
giáo dục thế giới”, học sinh của trường 
được kỳ vọng trở thành những công dân 
ưu tú trong tương lai của Việt Nam. Mục 
tiêu của trường là đảm bảo cho tất cả học 
sinh, với khả năng và bản lĩnh của các em 
có thể đạt được những thành tích tốt nhất. 

Trường hỗ trợ các yêu cầu học tập cá nhân 
và rèn luyện những gì tốt nhất cho học sinh. 
Các em được khuyến khích phát triển hết 
khả năng trong mọi hoạt động giáo dục.
 
Ngoài việc cung cấp kiến thức khoa học, 
trường luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các 
em được trang bị đầy đủ kỹ năng sống, 
được giáo dục sâu sắc ý thức chia sẻ cộng 
đồng - những điều sẽ giúp các em trở 
thành những học sinh xuất sắc hôm nay và 
là những người bản lĩnh, thành công trong 
tương lai.

With the motto: “Vietnam's spirit, global 
education”, the students of GAIE are 
expected to become elite citizens in 
the future. The school’s objective is to 
ensure that all students achieve their full 
potential, thus enhancing their abilities and 
personalities. 

We always strive to cater to students' 
learning needs and facilitate their best 
practice. Students are also encouraged to 
fully develop their abilities in every learning 
activity.

In addition to providing students with 
academic knowledge, we always try our 
best to make sure that our students will 
be enhanced with life skills and social 
responsibility awareness, which will aid them 
in becoming both excellent students in the 
present and successful citizens in the future.

HỌC SINH
STUDENTS

The Asian International School
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Học sinh học bán trú (2 buổi), buổi sáng học chương trình 
tiểu học & trung học phổ thông của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo Việt Nam, buổi chiều học chương trình quốc tế được 
thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục bậc phổ thông của 
American Education Reaches Out (AERO) và Common 
Core State Standards - Hoa Kỳ.

Ngoài trình độ tiếng Anh và kiến thức khoa học tương 
đương với học sinh các nước phát triển, học sinh Trường 
Quốc tế Á Châu - đặc biệt là ở Bậc Tiểu học IPS - được 
giáo dục lễ nghĩa truyền thống, giá trị đạo đức và nề nếp 
học sinh thông qua các giờ học tập trên lớp, các tiết học 
đạo đức và các hoạt động được tổ chức trong suốt năm 
học như: phong trào rèn nề nếp lễ nghĩa hàng tháng, rèn 
chữ đẹp, hoạt động đọc sách tìm hiểu lịch sử Việt Nam, 
các hội thi vẽ, làm thiệp theo chủ đề tri ân thầy cô, cha 
mẹ, học sinh tập làm giáo viên, các lễ hội truyền thống…

Sau khi tốt nghiệp trung học, nếu Phụ huynh có nguyện 
vọng cho con em học tập ở nước ngoài, các em sẽ được 
chuyển thẳng đến các trường đại học uy tín tại các 
quốc gia nói tiếng Anh như: Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, 
Singapore… hoặc học tại Trường Đại học Quốc tế Sài 
Gòn thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu.

IPS & AHS students have full day school time: morning 
for the Vietnamese Program and afternoon for the 
International Program, designed on the K-12 education 
standards of American Education Reaches Out (AERO) 
and Common Core State Standards. 

The Asian International School students gain English 
proficiency and knowledge equivalent to students in 
developed countries. All students, especially IPS students, 
learn moral values and student discipline through lessons 
in class and extracurricular activities such as moral 
instruction, handwriting practice, reading about famous 
events in Vietnamese history, painting contests, card 
designing with a wide range of topics to express their 
gratitude to the parents and the teachers, role playing as 
a teacher, celebrating traditional festivals, etc.

After graduating from high school, students will be able 
to transfer to prestigious universities in English speaking 
countries, such as the US, the UK, Australia, Canada, 
Singapore, etc. (if students' parents wish them to do 
so), or study at The Saigon International University, a 
member of The Group of Asian International Education.

An ELITE SCHOOL will create 
elite GENERATIONS

CURRICULUM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Trường Quốc tế Á Châu rất chú trọng đến việc 
tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động 
ngoại khóa của học sinh.

Các sự kiện của chương trình hoạt động ngoại 
khóa diễn ra liên tục trong suốt năm học, tạo 
ra môi trường luôn sinh động, hấp dẫn học sinh 
học tập và vui chơi. 

Trường Quốc tế Á Châu là môi trường luôn tạo 
điều kiện cho học sinh thể hiện và phát triển 
tính cách của mình, là nơi mà sự sáng tạo và 
suy nghĩ của học sinh luôn được nâng niu và 
chắp cánh. 

Tất cả học sinh của trường rất hào hứng tham 
gia chương trình hoạt động ngoại khóa và đặc 
biệt là các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Học 
thuật, Câu lạc bộ Nghệ thuật (Kịch, Âm nhạc, 
Mỹ thuật), Câu lạc bộ Thiện nguyện và Câu lạc 
bộ Thể dục Thể thao. Việc tham gia của học sinh 
bậc trung học trong các sự kiện thuộc chương 
trình hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ 
được nhà trường chứng nhận sau mỗi năm học 
qua việc cấp Giấy chứng nhận tham gia câu 
lạc bộ cho học sinh. Giấy chứng nhận này rất 
quan trọng, cùng với kết quả học tập chương 
trình Việt Nam và quốc tế, là một trong những 
điều kiện để các em vào được các trường đại 
học nổi tiếng trong tương lai.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
The Asian International School attaches 
significance to students’ participation 
in clubs and extracurricular activities. 

Extracurricular events are held 
throughout the school year, creating 
a lively and attractive environment for 
students to study and play. 

The Asian International School 
provides an environment in which 
students are encouraged to express 
and develop their character. It is also 
a place where students’ ideas and 
creativity are continually nurtured and 
promoted. 

All students are eager to join in 
extracurricular activities, and clubs 
such as Academic clubs, Art clubs 
(Drama, Music, Fine Arts), Charity clubs 
and Sports clubs. Middle & High school 
students' participation is recognized by 
the issuance of school certificates at 
the end of each year. The certificates, 
together with academic transcripts 
in the Vietnamese and International 
programs are valuable for students 
who wish to transfer to prestigious 
universities in the future.

NGOẠI KHÓA
SINH HOẠT
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Phạm Khánh Băng Châu - 
học sinh cơ sở Cộng Hòa, 
đạt giải 4 Cuộc thi thiết 
kế Robot giải thiếu niên 
Châu Á Thái Bình Dương 
- APYRC 2017 khi tham 
gia khóa du học hè tại 
Singapore/ Pham Khanh 
Bang Chau - student 
of Conghoa Campus 
joined the summer study 
abroad program in 
Singapore and got the 
4th prize of the 2017 Asia 
Pacific Youth Robotics 
Competition (APYRC).

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ
SUMMER PROGRAM ABROAD
Chương trình du học hè dành 
cho học sinh Tập đoàn Giáo dục 
Quốc Tế Á Châu được tổ chức 
hàng năm vào tháng 6 và tháng 
7. Kết hợp với các tổ chức giáo 
dục quốc tế uy tín, học sinh được 
tham gia học tập từ 1 đến 2 
tháng tại các nước có nền giáo 
dục phát triển như Mỹ, Anh, Úc, 
Canada, Singapore...  

Chương trình du học hè giúp các 
em mở mang thêm kiến thức và 
vốn sống của mình, nâng cao kỹ 
năng tiếng Anh không những qua 
các bài học ở lớp mà còn trong 
các tình huống thực tế rất đa 
dạng như khi ăn trưa với bạn bè, 
tham gia các hoạt động thường 
ngày, khám phá thành phố mà 
mình đang ở... Các em có cơ 
hội được giao lưu, trao đổi văn 
hóa, kết bạn đến từ nhiều quốc 
gia trên thế giới, cùng hòa nhập 
với những điểm tương đồng hay 
khác biệt, học hỏi lẫn nhau, tìm 
hiểu các phong cách sống khác 
nhau cũng như rèn luyện tính tự 
lập cho bản thân.
 
Đây cũng là dịp để các em hòa 
nhập với nền giáo dục thế giới, 
chuẩn bị hành trang cho việc 
học tập tại nước ngoài trong 
tương lai.

Annually, students of The Group 
of Asian International Education 
can choose to join the summer 
study abroad program in June 
and July. Cooperating with 
prestigious international education 
organizations, students take the 
opportunity to experience quality 
education systems for one or two 
months in developed countries 
such as the US, the UK, Australia, 
Canada, Singapore, etc.

Studying abroad helps students 
to practice their English as well 
as to widen their knowledge and 
life experience, not only through 
lessons in class but also in practical 
situations such as having lunch with 
their friends, participating in daily 
activities, or discovering the cities 
in which they are staying. Students 
will have a chance to share their 
cultural values, make friends with 
many other students from different 
countries, internalize cultural 
similarities or differences, learn 
from each other and understand 
different lifestyles as well as train 
themselves to be independent.

This is also an opportunity for 
students to integrate into world 
education and to prepare for 
studying abroad in the future.
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Nhóm học sinh Asian 
School đạt giải nhì 
Cuộc thi thiết kế Robot 
giải thiếu niên Châu 
Á Thái Bình Dương - 
APYRC 2018 tổ chức tại 
Singapore trong khuôn 
khổ chương trình du 
học hè/ A group of 
students from The Asian 
International School 
joined the summer 
study abroad program 
in Singapore and won 
the second prize of the 
2018 Asia Pacific Youth 
Robotics Competition 
(APYRC).
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Trường Quốc tế Á Châu tự hào 
là một cộng đồng quốc tế đa 
dạng, năng động với hàng trăm 
học sinh đến từ 27 quốc gia và 
các vùng lãnh thổ trên thế giới 
như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Thái 
Lan, Malaysia, Ba Lan, Đài Loan, 
Đức, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Philippines, Campuchia, Anh 
Quốc, Singapore, Papua New 
Guinea, Cộng hòa Séc, Hà Lan, 
Thụy Điển, Nga, Thụy Sĩ, Ý, Vương 
quốc Na Uy, Mexico.

The Asian International School 
is a truly diverse international 
community with hundreds of 
students from 27 countries and 
regions around the world such 
as the US, Canada, Australia, 
Thailand, Malaysia, Poland, 
Taiwan, Germany, France, 
South Korea, India, Indonesia, 
Japan, China, the Philippines, 
Cambodia, the UK, Singapore, 
Papua New Guinea, the Czech 
Republic, Holland, Sweden, Russia, 
Switzerland, Italy, the Kingdom of 
Norway, and Mexico.
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TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU NHẬN HỌC SINH ĐÁP ỨNG 
YÊU CẦU CỦA TRƯỜNG VỀ KIẾN THỨC VÀ ĐẠO ĐỨC. 
Ở THỜI ĐIỂM NÀO TRONG NĂM NHÀ TRƯỜNG CŨNG 
ĐÓN CHÀO CÁC HỌC SINH VIỆT NAM VÀ NƯỚC 
NGOÀI CŨNG NHƯ TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỌC SINH DỰ BỊ 
CHO NĂM HỌC TỚI.

1. ĐỐI VỚI BẬC TIỂU HỌC
  Tuyển thẳng học sinh vào lớp 1.
  Đối với tất cả học sinh khác: Xét tuyển dựa trên kết 

quả học tập, hạnh kiểm của học sinh và kiểm tra 
môn Tiếng Anh để xét cấp độ theo học chương trình 
quốc tế.
2. ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC

  Tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp lớp 5 Bậc Tiểu học IPS.
  Đối với tất cả học sinh khác: Xét tuyển dựa trên kết 

quả học tập, hạnh kiểm của học sinh và kiểm tra 
môn Tiếng Anh để xét cấp độ theo học chương trình 
quốc tế.

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL ENROLLS VIETNAMESE 
AND FOREIGN STUDENTS UPON THEIR FULFILLMENT OF THE 
SCHOOL’S ENROLLMENT REQUIREMENTS. REGISTRATION 
FORMS CAN BE SUBMITTED AT ANY TIME IN THE PRESENT 
YEAR AND FOR THE NEXT SCHOOL YEAR. 

1. FOR PRIMARY LEVEL
  Direct enrollment for Grade 1 students.
  For all other students, admission is based on academic 

performance and conduct. Students who are admitted will 
take an English placement test to determine which level 
they will be assigned to in the International Program.
2. FOR MIDDLE AND HIGH SCHOOL LEVELS

  Direct enrollment for students who graduate from Primary 
School IPS.

  For all other students, admission is based on academic 
performance and conduct. Students who are admitted will 
take an English placement test to determine which level  
they will be assigned to in the International Program.

ENROLLMENT REQUIREMENTS
YÊU CẦU TUYỂN SINH
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STEM CENTER 
E-LIBRARY 
TECHNOLOGY AREA 
RELAXATION AREA 
PHYSICS LABORATORY 
CHEMISTRY LABORATORY 
LIBRARY 
BIOLOGY LABORATORY 
LANGUAGE LAB 
SWIMMING POOL
COMPUTER SCIENCE LAB 
BASKETBALL COURT 
FOOTBALL PITCH 
LECTURE HALL 
FINE ARTS ROOM
MUSIC ROOM 
INFIRMARY 
COUNSELING OFFICE
CINESMART

FACILITIES



The Asian International School   17



HỨA PHAN MINH THIỆN
 Tốt nghiệp cử nhân ngành Toán & Hóa 

sinh, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ của 
Đại học Florida State (FSU) - Hoa Kỳ chuyên 
ngành Hóa học & Hóa sinh. Là trợ giảng và 
nghiên cứu sinh tiến sĩ tại FSU.

 Graduate of Maths & Biochemistry 
majors, with a Master’s degree in 
Chemistry and Biochemistry from Florida 
State University (FSU) - USA; a teaching 
assistant and PhD student at FSU.

NGUYỄN ĐINH HƯNG 
THỊNH

 Được Chính phủ Singapore tài trợ 
hơn 50% chi phí học tập ngành Quản 
trị doanh nghiệp tại Singapore 
Management University (SMU).

 Earned a 50% tuition fee scholarship 
from Singapore Government to study 
Business Management at Singapore 
Management University (SMU).

TRẦN VIỆT NAM
 Được University of San Francisco, Notre Dame de Namur University, Menlo College, Santa Clara University, 

UC Santa Cruz cấp học bổng khi chuyển tiếp bậc đại học với tổng trị giá lên đến 136.000 USD; theo học 
chương trình liên thông 5 năm cả 2 bậc cử nhân và thạc sĩ ngành Khoa học & Kỹ thuật máy tính tại Santa 
Clara University; giành được học bổng Research Scholarship chương trình tiến sĩ Khoa học máy tính của Đại 
học Quốc gia Singapore (NUS) trị giá 100% học phí, đồng thời được cấp S$2.000/tháng suốt khóa học.

 Recipient of scholarships totaling $136,000 from University of San Francisco, Notre Dame de Namur 
University, Menlo College, Santa Clara University, and UC Santa Cruz; Graduate of 5-year B.S/M.S. 
degree program in Computer Science & Engineering at Santa Clara University; Recipient of Research 
Scholarship for PhD Programme in Computer Science at National University of Singapore (NUS), 
entitled to free tuition and S$2,000/month in credit for the entirety of the program.

TRỊNH HOÀNG NAM
  Giành học bổng và theo học tại Singapore 

Management University (SMU). Tốt nghiệp 
SMU với danh hiệu cao nhất - Summa Cum 
Laude (bằng danh dự xuất chúng mức cao 
nhất theo hệ thống giáo dục Hoa Kỳ).

  Previously scholarship recipient and student 
at Singapore Management University (SMU). 
Graduate at SMU with highest distinction - 
Summa Cum Laude (the highest-order academic 
distinction according to American standards).

ĐỖ QUANG HUY
 Tốt nghiệp cử nhân hạng ưu (top 10%) và 

hoàn thành chương trình thạc sĩ của ngôi 
trường đại học danh tiếng nước Úc - Western 
Sydney University. Hiện là giáo viên dạy 
Toán tại Cabramatta High School (Úc).

 First Class Honors graduate (among top 
10% graduates), with a Master’s degree in the 
prestigious Western Sydney University in 
Australia. Currently a Mathematics teacher at 
Cabramatta High School (Australia).

NGUYỄN DUY HẢI ĐĂNG
 Đậu cùng lúc 4 trường đại học công 

lập hàng đầu Hoa Kỳ: UC Berkeley, 
UCLA, UC Davis và UC Irvine. Theo học 

ngành Hóa sinh tại UC Berkeley.
 Admitted by the 4 leading public 

universities in the US: UC Berkeley, 
UCLA, UC Davis and UC Irvine. Majored 

in Biochemistry, UC Berkeley.

HOÀNG MỸ AN
 Đậu vào trường đại học đào tạo âm nhạc danh 

tiếng của Mỹ - University of Southern California 
(USC) đồng thời giành học bổng các trường: 
Berklee College of Music và Los Angeles College 
of Music. Hiện là ca sĩ độc quyền của Trung tâm 
Thúy Nga - Paris by Night.

 Matriculator of University of Southern 
California (USC) - the renowned music school 
in the US, a recipient of scholarships from: 
Berklee College of Music and Los Angeles 
College of Music. Currently an exclusive singer 
at Paris by Night - Thuy Nga Production.

LÊ THIÊN HƯƠNG
 Đậu cùng lúc 2 trường đại học hàng đầu 

thế giới: Harvard và Yale. Theo học ngành 
Khoa học thần kinh và ngành phụ là 
Chính sách y tế & sức khỏe toàn cầu, 

Harvard University - Hoa Kỳ.
 Admitted by the world's 2 leading 

universities at the same time: Harvard 
and Yale. Studying Neuroscience and 

Global health & Health policy at 
Harvard University - USA.

PHAN HOÀNG DŨNG
 Tốt nghiệp học viện đào tạo hàng 

không hàng đầu Châu Âu tại Pháp - 
ESMA Aviation Academy. Hiện là cơ 
trưởng Airbus 321 của Hãng hàng 
không Quốc gia Việt Nam.

  Graduate at the École Supérieure des 
Métiers de l’Aéronautique (ESMA) in 
France - the leading aviation academy in 
Europe. Currently an Airbus 321’s 
Captain of Vietnam Airlines.

*  Và còn rất nhiều cựu học sinh nhận được học bổng giá trị, cũng như đang theo học tại các trường đại học danh tiếng khác trên thế giới.
And many other alumni have earned valuable scholarships as well as are studying at prestigious universities around the world.

 The Asian International School is proud to have trained many elite students. 
They not only are active in extracurricular activities but also acquire 
outstanding academic achievements in many district-ranking and city-ranking 
contests as well as international contests. Almost 100% of high school 
graduates are studying at universities and colleges in Vietnam and abroad. 
Many students have made successful transitions to study at secondary schools, 
high schools and universities in many countries around the world. 

  In the past few years, 471 high schools, colleges and universities in 22 
countries across 4 continents have greeted more than 2,700 of The Asian 
International School students. With bravery and determination, The Asian 
International School students will become intelligent citizens, worthy of the 
expectations of the school, their families and society.

  Trường Quốc tế Á Châu tự hào đã đào tạo những thế hệ HS ưu tú. 
Không chỉ năng động, tự tin trong các hoạt động ngoại khóa, HS của 
Trường còn đạt rất nhiều thành tích cao trong các kỳ thi HS giỏi cấp 
Quận, Thành phố và các kỳ thi quốc tế. Gần 100% HS tốt nghiệp đang 
theo học bậc ĐH-CĐ tại các trường ĐH Việt Nam và nước ngoài. Rất 
nhiều HS chuyển tiếp du học thành công các nước trên thế giới không chỉ 
ở bậc đại học mà còn ở các cấp lớp phổ thông.

 Chỉ trong vài năm qua, 471 trường trung học, cao đẳng và đại học 
tại 22 quốc gia ở khắp các châu lục đã đón chào hơn 2.700 học sinh 
của Trường. Tin rằng với bản lĩnh và sự quyết tâm, HS Trường Quốc tế Á 
Châu sẽ trở thành những thế hệ trí thức mới, xứng đáng với sự kỳ vọng 
của nhà trường, gia đình và xã hội.
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Trường Quốc tế Á Châu tự hào có tỉ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100%. 
Năm 2020, 92% học sinh của trường đậu vào các trường đại học Việt Nam, 8% học sinh du học tại các trường đại học uy tín nước 
ngoài. Rất nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC 
Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, 
ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, 
Singapore Management University, National University of Singapore… 
The Asian International School is proud to have 100% of its students completing primary school, middle and high school.
In 2020, 92% of The Asian International School students were accepted to Vietnamese universities, and the remaining 8% chose to 
study abroad at prestigious international universities. Many alumni won scholarships and were admitted to the top universities in 
the world, such as Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British 
Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of 
Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore, etc. 

trường phổ thông, cao đẳng và đại học ở 4 châu lục học sinh 
Trường Quốc tế Á Châu theo học/ The Asian International School 
students have been studying at 471 high schools, colleges and 
universities across 4 continents:471
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
(SIU) là trường đại học quốc tế tại 
Việt Nam, đào tạo đại học và sau 

đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình 
giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng 
Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được công nhận là thành viên của 
International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng 
kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) 
- IACBE, Hoa Kỳ từ tháng 11/2010 và The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh 
thương bậc đại học) - AACSB, Hoa Kỳ từ năm 2011.
Cuối tháng 3/2020, sau chặng đường dài 10 năm nỗ lực không ngừng 
nâng cao chất lượng, hoàn thành các tiêu chí khắt khe của IACBE, 
khối ngành Kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) 
chính thức được IACBE công nhận đạt kiểm định quốc tế. SIU hiện 
là trường đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, là một trong số 
ít trường đại học ở khu vực Châu Á được IACBE kiểm định và chứng 
nhận chất lượng giáo dục.
Tháng 6/2020, SIU được công nhận đạt kiểm định quốc gia cấp trường 
theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sau đó là đạt kiểm 
định quốc gia 2 khối ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học máy tính 
(tháng 12/2020).

The Saigon 
I n t e r n a t i o n a l 
University (SIU), an 

international university founded in Vietnam, offers undergraduate and 
postgraduate programs for both Vietnamese and foreign students 
either in Vietnamese or in English language based on the standards 
of the American university curriculum.
The Saigon International University has been a member of premier 
recognized higher education accreditation organizations in the U.S., 
such as The International Accreditation Council for Business Education 
(IACBE) since November 2010 and The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB) since 2011.
At the end of March 2020, after 10 years of persevering efforts to 
improve the quality, fulfilling the strict standards set out by IACBE, 
the Business program of the Saigon International University (SIU) was 
offcially accredited by IACBE as meeting the international standards.  
SIU is currently the first and only university in Vietnam, as well as one of 
a few institutions in Asia to be recognized and accredited by IACBE.
In June 2020, SIU was accredited at the institutional level according to 
the Set of Standards of Quality Assurance by The Ministry of Education 
& Training of Vietnam. In December 2020, SIU’s English Language and 
Computer Science programs were accredited.

INTRODUCTION

GIỚI THIỆU
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EDUCATION PHILOSOPHY:
Vietnam’s spirit, global education

MEANING OF EDUCATION PHILOSOPHY:
  The Saigon International University (SIU) is currently a member 

of the pioneering international organizations for education 
quality accreditation: the International Accreditation Council 
for Business Education (IACBE) and the Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB). SIU is also in partnership 
with many world-renowned universities.

  As a community of diverse religions, languages, cultures and 
independent minds, SIU especially respects the differences 
among individuals. Its belief in the core value of learning is that 
every individual is inspired and given the opportunity to fully 
develop their abilities, take the initiative in building and 
expanding knowledge and skills to achieve their goals. In 
addition to the normative and practice-oriented curricula 
with advanced knowledge of the world, SIU always focuses 
on training skills, enabling students to develop their talents and 
creativity through different types of clubs, extracurricular 
activities and diverse internship opportunities.

  To foster the national spirit, SIU educates students on etiquette 
and traditional moral values through diverse cultural activities.

  SIU provides students with knowledge, skills and the 
opportunity to improve their ability in order to contribute to the 
future of the world as global citizens, appreciate and promote 
the traditional heritage of Group of Asian International 
Education (GAIE) of which SIU is a member.
VISION
The Saigon International University aims to become the 
leading international university in Vietnam in accordance 
with the global education trends.
MISSION
With the pioneering educational environment where the 
differences and multiculturalism are well respected, SIU is 
dedicated to educating generations of leaders and citizens 
who benefit the society, promotes research with practical 
applications, develops professional competence and 
cultivates moral principles in each student.
CORE VALUES
SIU pursues academic excellence in teaching, learning and 
research to serve its community, nation and the world.

  Academic
SIU prepares its students with knowledge, skills and ability to 
become global citizens; provides opportunities for physical, 
mental, emotional, social and cultural development. SIU 
creates a professional learning environment based on the 
freedom in learning while encouraging students to make 
efforts to act responsibly upon the issues facing the society.

  Services
SIU is committed to creating a friendly, inclusive and 
cooperative community based on the spirit of freedom and 
charity where the rights and dignity of each individual are 
protected. Desiring to contribute to the development of 
society, SIU learns and solves problems, meets social needs 
in the fields related to its research and teaching activities. 
SIU encourages its community to participate in activities that 
serve people who need help.

  Research 
SIU conducts research in the fields of science, arts, society 
and humanities, encourages its community to expand the 
knowledge boundaries and the creativity in research to 
create new applications as well as to solve actual problems 
of the contemporary world.

  Distinctiveness
We appreciate the heritage and traditions of Group of 
Asian International Education (GAIE) and incorporate these 
core values to uphold the SIU’s identity and education 
philosophy. We also respect the identity and traditions of 
other organizations and promote common development of 
humanity.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:
Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới

Ý NGHĨA CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hiện là thành viên của 

các tổ chức quốc tế tiên phong về kiểm định chất lượng giáo 
dục: Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo 
ngành Kinh doanh (IACBE) và Hiệp hội phát triển giảng dạy 
doanh thương bậc đại học (AACSB). SIU còn có quan hệ hợp 
tác với nhiều trường đại học danh tiếng thế giới.

  Là một cộng đồng đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa 
và tư duy độc lập, SIU đặc biệt tôn trọng sự khác biệt của mỗi 
cá nhân. SIU tin rằng giá trị cốt lõi của học tập là mỗi cá nhân 
được truyền cảm hứng và được trao cơ hội để phát triển toàn 
diện năng lực bản thân, chủ động kiến tạo và mở rộng kiến 
thức để hoàn thành mục tiêu của bản thân. Bên cạnh chương 
trình đào tạo mang tính chuẩn mực và gắn kết thực tiễn với tri 
thức tiên tiến của thế giới, SIU luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng, 
tạo điều kiện cho sinh viên phát huy năng khiếu, sức sáng tạo 
với các loại hình câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa và cơ hội 
thực tập đa dạng.

  Để hun đúc tinh thần dân tộc, sinh viên SIU được giáo dục lễ 
nghĩa và các giá trị đạo đức truyền thống qua các hoạt động 
văn hóa phong phú.

  SIU cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng và 
khả năng cống hiến cho ngày mai với tư cách là công dân 
toàn cầu, đồng thời trân trọng và phát huy di sản truyền thống 
của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) mà SIU là 
thành viên.
TẦM NHÌN
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến là trường đại học 
quốc tế hàng đầu Việt Nam theo xu hướng giáo dục toàn cầu.
SỨ MẠNG
Xây dựng môi trường giáo dục tiên phong, tôn trọng sự khác 
biệt và đa văn hóa, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo 
ra những lãnh đạo và công dân có ích cho xã hội, đẩy mạnh 
nghiên cứu gắn liền thực tiễn, rèn luyện năng lực chuyên môn 
và hun đúc những nguyên tắc đạo đức trong mỗi sinh viên.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Nhà trường theo đuổi sự xuất sắc về học thuật trong giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu để phục vụ cộng đồng, quốc gia 
và quốc tế.

  Học thuật
SIU mang đến cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và khả năng 
để theo đuổi cuộc sống với tư cách là công dân toàn cầu; 
cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển thể chất, tinh thần, 
cảm xúc, sự hiểu biết xã hội và văn hóa. Nhà trường cung cấp 
nền giáo dục chuyên nghiệp dựa trên nền tảng học tập tự do 
đồng thời khuyến khích sinh viên nỗ lực và hành động trách 
nhiệm với các vấn đề mà xã hội đang đối mặt. 

  Phục vụ cộng đồng
SIU cam kết tạo ra một cộng đồng thân thiện, hòa nhập và hợp 
tác trên nền tảng chú trọng tinh thần tự do và thiện nguyện, 
bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của mỗi cá nhân. Mong muốn 
đóng góp cho sự phát triển của xã hội, SIU tìm hiểu và giải 
quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực 
liên quan đến hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của nhà 
trường. SIU khuyến khích cộng đồng trường tham gia các hoạt 
động phục vụ những người cần sự giúp đỡ.

  Nghiên cứu
SIU triển khai nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, nghệ 
thuật, xã hội và nhân văn; khuyến khích cộng đồng trường mở 
rộng biên giới kiến thức, sáng tạo trong nghiên cứu để tạo ra 
những ứng dụng mới cũng như giải quyết các vấn đề thực tế 
của thế giới đương đại.

  Bản sắc
Chúng tôi trân trọng di sản và truyền thống của Tập đoàn Giáo 
dục Quốc Tế Á Châu, và kết hợp các giá trị cốt lõi này giữ gìn 
triết lý giáo dục và bản sắc của Trường Đại học Quốc tế Sài 
Gòn. Đồng thời, tôn trọng bản sắc và truyền thống các tổ chức 
khác, thúc đẩy sự phát triển chung của nhân loại.
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Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cung cấp cho sinh viên nền 
giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, đáp ứng nhu cầu 
hội nhập về mọi mặt của Việt Nam với thế giới. Sinh viên tốt 
nghiệp Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là lực lượng trí thức 
thế hệ mới, có trình độ tri thức và khả năng hoạt động thực 
tiễn như sinh viên các nước Âu - Mỹ, được các tổ chức, 
công ty trong và ngoài nước săn tìm, có tương lai đầy hứa 
hẹn về sự thăng tiến trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình 
tại các thành phố lớn của Việt Nam hoặc nước ngoài.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
The Saigon International University provides students with an 
excellent education based upon the standards of the American 
university curriculum, which meet the strict demands necessary 
for Vietnam to integrate into the global community. SIU graduates 
will be a new intellectual generation who possess the knowledge 
and ability to work in the global market, equivalent to graduates 
of European and Western institutions. They will be sought out by 
domestic as well as foreign companies for promising careers, and 
achieve prosperity in famous multicultural cities around the world. 

CAREER PROSPECTS

VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
 Học 1,5 năm chương trình cao học tại Trường Đại học Quốc tế 

Sài Gòn để lấy bằng thạc sĩ khoa học do Trường Đại học Quốc tế 
Sài Gòn cấp.
 Học 4 năm tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn để lấy bằng cử 

nhân do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp.

CÔNG NHẬN QUỐC TẾ 
 Sinh viên học chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh 

được công nhận liên thông 2 năm cuối nếu có nhu cầu chuyển 
đến các trường đại học có quan hệ hợp tác với Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn. Điều kiện chuyển tiếp cụ thể do trường đại học 
được chọn quy định.
 Sinh viên tốt nghiệp các chương trình của Trường Đại học Quốc 

tế Sài Gòn được công nhận học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại SIU hoặc 
các trường đại học của Việt Nam và Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…
 Được kỳ vọng là thế hệ lãnh đạo đẳng cấp quốc tế các công 

ty Việt Nam và nước ngoài trong tương lai. 
Để biết các ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học xin xem 
tại www.siu.edu.vn

DEGREES
 Study 1.5 years and earn a master's degree.
 Study 4 years and earn a bachelor's degree. 

INTERNATIONAL RECOGNITION
  Students who follow the undergraduate programs taught in 

English language will be accepted to transfer to SIU's partner 
universities in the last two years to complete their degrees. The 
transfer students must meet the requirements of the chosen 
universities.

 SIU graduates will be eligible to continue with master's or 
doctoral programs at SIU or many other universities in Vietnam, 
the US, the UK, Australia, Canada, etc.

  SIU students are expected to become prominent leaders at 
domestic and international companies in the future.
For details of our undergraduate and postgraduate programs, 
please visit our website: www.siu.edu.vn

Joël Robuchon Restaurant
Khu thực hành nhà hàng, bếp Á-Âu của ngành Quản trị khách sạn

Mock restaurant and Eurasian kitchen for students of Hospitality Management at SIU
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Nhà hát Diên Hồng 
Nhà hát chuẩn opera với thiết kế hiện đại, sang 
trọng, hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân, có 

sức chứa lên đến 500 chỗ ngồi, là nơi diễn ra 
các chương trình âm nhạc, giao hưởng, hợp 

xướng, kịch, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ hay 
trở thành rạp chiếu phim đẳng cấp. Đặc biệt, sự 

hiện diện của cây đàn Fazioli F278 huyền thoại 
với khả năng truyền tải âm thanh hài hòa đến vô 

tận đem đến điểm nhấn thú vị và tô điểm thêm 
cho không gian sang trọng của nhà hát.

With modern luxurious design, sophisticated 
lighting and sound system, the 500-seat 

multipurpose performing arts theater is host 
to popular music shows, symphony concerts, 

choir performances, stage plays, conferences, 
club activities or serves as a high-class cinema. 

In particular, the presence of the legendary 
Fazioli F278 concert grand piano with endless 

harmonious sound, highlights the glamorous 
atmosphere of the theater.

Cảm ơn nhà trường đã cho tôi cơ hội được biểu diễn với cây đàn Fazioli F278 - 
một trong những dòng đàn bậc nhất thế giới mà không phải ai ở Việt Nam hay 
trường đại học nào cũng sở hữu được. Hy vọng, sắp tới Mạnh sẽ có thêm cơ 

hội được trở lại trường để biểu diễn cùng cây đàn và giao lưu với tất cả các bạn sinh 
viên...”    

“I would like to express my sincere gratitude toward the SIU for giving me the opportunity 
to perform with Fazioli F278 - the world-class piano that not many people or universities in 
Vietnam possess. Hopefully, I’ll have the chance to return to SIU to perform with this piano 
and interact with the students...”  

Pianist Nguyen Tuan Manh  - 
một trong 30 người trẻ ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn; giải Nhất cuộc thi piano do 

Hội Liên hiệp giáo viên bang Illinois tổ chức tại Champaign - Urbana, Illinois, Hoa Kỳ; giải Nhì cuộc thi âm 
nhạc “Nghệ sĩ trẻ” cho song tấu saxophone và piano ở Saint Louis, Missouri, Hoa Kỳ; và là nghệ sĩ độc tấu 

piano của Dàn nhạc Giao hưởng Đông Nam Á.
Pianist Nguyen Tuan Manh - one of the Forbes Vietnam 30 Under 30,

First Prize in the piano competition organized by Illinois Teachers Union in Champaign - Urbana, Illinois, USA; 
Second Prize in music contest “Young Artist” for saxophone and piano in Saint Louis, Missouri, USA; and the 

solo pianist of the ASEAN Symphony Orchestra.
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Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn Việt 
Nam và quốc tế. 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cung cấp môi trường giảng 
dạy, học tập và sinh hoạt tiêu chuẩn quốc tế. Các lớp học 
được phân bổ nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối 
đa giữa giảng viên và sinh viên thông qua các giờ lên lớp với 
giảng viên, hội thảo, thuyết trình, câu lạc bộ chuyên ngành, 
học theo nhóm tại thư viện sách, thư viện điện tử hoặc tại 
phòng tự học với phương tiện hiện đại. Trong tương lai, Trường 
Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ xây dựng thêm khu phức hợp hiện 
đại theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh 
có đầy đủ sân vận động, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân 
tennis, hồ bơi, nhà hát để sinh viên có điều kiện học tập, nghiên 
cứu và giải trí thoải mái như sinh viên tại các nước phát triển.

Sinh viên phải đăng ký các lớp Anh ngữ học thuật nếu điểm 
tiếng Anh chưa đạt theo yêu cầu của Trường Đại học Quốc 
tế Sài Gòn. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là môi trường 
giao tiếp Anh ngữ sống động, là nơi tạo điều kiện lý tưởng 
cho sinh viên phát triển khả năng tư duy độc lập và tự do 
sáng tạo.

Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên luôn được tạo 
điều kiện để giao lưu với các nhà quản lý - hoạch định chính 
sách của Chính phủ, lãnh đạo (chủ tịch hội đồng quản trị, tổng 
giám đốc, giám đốc điều hành, các chuyên gia…) của các 
công ty, tập đoàn hàng đầu Việt Nam và nước ngoài, tích lũy 
kiến thức ngoài các môn học chính khóa, giải quyết các vấn 
đề thực tiễn ngay khi còn đang học tại trường. Điều này giúp 
sinh viên có được kinh nghiệm thực tế cũng như tạo dựng các 
mối quan hệ để thành công.

SIU lecturers have qualifications and credentials that reach 
both Vietnamese and international standards.

SIU provides an international environment with small size 
classes so that students have a plethora of opportunities to 
interact with their lecturers in classes, seminars and workshops. 
Student groups can work freely in the library, e-library or self-
study rooms with modern facilities. In the future, another state-
of-the-art campus will be built in Dist.9, HCMC with an opera 
house, a stadium, basketball courts, volleyball courts, tennis 
courts and swimming pools so that all SIU students get the 
chance to experience an environment conducive to learning, 
researching, as well as recreational activities with equipment 
on par with those in developed countries.

Students must register for the Academic English program if 
their English scores do not meet SIU’s requirements. SIU is a 
lively English speaking environment and an ideal place for 
students to improve their independent thinking and creativity. 

At SIU, students have a variety of opportunities to interact 
with policy makers of the government, presidents, CEOs, 
executive chairpersons, and experts from leading Vietnamese 
and foreign companies, which will help them accumulate 
knowledge and solve real-life problems related to their studies. 
Ultimately, SIU students will have the best experience and 
environment to build business relationships for their future.

GIẢNG DẠY & HỌC TẬP
TEACHING & LEARNING AT SIU



Tại Đại học Quốc tế Sài Gòn, mô hình câu lạc bộ (CLB) được chú 
trọng phát triển mạnh mẽ, tạo nên sức hút và đặc trưng riêng. 
SIU hiện có đến 15 CLB do sinh viên quản lý đang hoạt động 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: nghệ thuật, kinh tế, học 
thuật, nghiên cứu khoa học, tiếng Anh, thể thao, thiện nguyện... 
Mỗi CLB đều có sự dẫn dắt và tư vấn bởi các chuyên gia trong 
từng lĩnh vực, bao gồm các giáo sư, giảng viên Việt Nam và 
nước ngoài hay các đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa nổi tiếng.

Thành quả của các hoạt động này là hàng loạt chương trình, sự 
kiện học thuật và ngoại khóa sôi động, sáng tạo do chính sinh 
viên lên ý tưởng và tổ chức. Việc tham gia CLB tại SIU là cách 
để sinh viên được công nhận năng lực hoạt động phong trào, 
tạo thuận lợi cho việc đánh giá của các trường đại học trên thế 
giới khi chuyển tiếp du học hay khi ứng tuyển việc làm. Ngoài ra, 
không thể phủ nhận sức hút của các CLB khi triển khai các cuộc 
thi trong và ngoài trường mang tính học thuật hàng năm để xây 
dựng năng lực ứng dụng môn học và ngành học tại SIU, cũng 
như mang đến môi trường thuận lợi để các bạn trẻ trải nghiệm, 
rèn luyện kỹ năng và hiểu biết giá trị cuộc sống.

At The Saigon International University, club activities have been 
strongly developed and have created their own attraction and 
distinctiveness. SIU currently has 15 student-managed clubs 
related to various fields, such as arts, economics, academic 
activities, research, English language, sports, charitable activities, 
etc. Each club is operated under the guidance of experts, 
including Vietnamese and foreign professors, lecturers, famous 
directors, musicians, and choreographers. 

These club activities result in a series of innovative academic 
events and exciting extracurricular programs organized by 
students. Joining the clubs at SIU is a way for the students’ 
performance in extracurricular activities to be recognized, which 
facilitates the students’ process of transferring to universities 
around the world as well as applying for jobs. In addition, the 
attraction from SIU club activities is undeniable for its annual 
academic competitions in and outside the SIU, which aims to 
build the capability to apply subject knowledge and provide 
a favorable environment for students to gain new skills and 
experience, understand the values of life.

CLUB ACTIVITIES
HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

RESEARCH ACTIVITIES  

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị hiện đại, kết hợp quy 
trình đào tạo cũng như việc bổ sung 
kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn 
quốc tế, giúp sinh viên đủ năng lực 
làm việc trong môi trường thực tế 
ngay sau khi tốt nghiệp.

Focusing on modern equipment and 
facility investment, combining the 
training process with professional skills 
in accordance with international 
standards for the purpose of preparing 
students for the world of work after 
graduation.
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Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và 
sự ứng dụng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
lan tỏa khắp toàn cầu, nghiên cứu khoa học trong giáo dục 
đại học là vấn đề được đề cao hàng đầu để đáp ứng yêu cầu 
của nền giáo dục 4.0. Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên dễ 
dàng tiếp cận tri thức và phát huy tối đa các kỹ năng tư duy, 
phân tích, thuyết trình, lãnh đạo… thông qua việc chủ động 
tìm tòi, phân tích, đánh giá vấn đề trong quá trình nghiên cứu.

SIU luôn mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc 
tế lẫn trong nước bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức nghề 
nghiệp, trường đại học, cựu sinh viên, tổ chức chính phủ và phi 
chính phủ trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển 
nguồn nhân lực. Từ đó đội ngũ giảng viên SIU được nâng cao tính 
chuyên nghiệp, năng lực giảng dạy và nghiên cứu.

Nhờ sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ chuyên gia và giảng 
viên chuyên môn giàu kinh nghiệm quốc tế, nhiều đề tài khoa 
học được triển khai nghiên cứu ở các môn học, ngành học, 
CLB Học thuật, CLB Nghiên cứu khoa học. Các đề tài sinh viên 
nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau hầu hết đều mới mẻ, 
đột phá, mang tính thời sự và có giá trị thực tiễn cao.

Sinh viên SIU thường xuyên được học hỏi, tích lũy kiến thức khoa 
học và thực tế thông qua các cuộc thi học thuật quy mô quốc 
gia và quốc tế như: Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam, Procon 
Việt Nam & Lập trình quốc tế ICPC Asia, Sinh viên với an toàn 
thông tin ASEAN, Cuộc đua số - xe tự hành... và rất nhiều các 
cuộc thi học thuật khác trong nhà trường. Song song đó, các hội 
thảo, tọa đàm giao lưu, gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu trong 
nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực được tổ chức thường xuyên.



"...Là cơ quan của Quốc hội, theo dõi lĩnh vực giáo dục và hệ thống 
giáo dục đại học của nước ta, trong đó có Trường Đại học Quốc tế 
Sài Gòn, chúng tôi cảm nhận được sự phát triển bền vững, trưởng 
thành, thực hiện rất nghiêm túc những cam kết của nhà trường khi 
thành lập. Đặc biệt là sứ mệnh: "Chất lượng đào tạo là kim chỉ nam 
cho mọi hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn". Tôi đặc biệt 
đánh giá cao sự phấn đấu rất kiên trì của nhà trường trong việc xây 
dựng cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy học hiện đại, tạo điều 
kiện cho sinh viên rèn luyện thể chất rất tốt tại 2 cơ sở ở Thảo Điền - 
Quận 2, Khu truyền thống của Trường tại Long Khánh - Đồng Nai cho 
sinh viên dã ngoại, tức là Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã phấn 
đấu và thực hiện rất tốt theo Nghị quyết 50/QH12 của Quốc hội, Luật 
Giáo dục và Luật giáo dục đại học 2012..."

“…As a committee of the National Assembly monitoring the field  
of education as well as the higher education system of Vietnam, 
including The Saigon International University, we acknowledged SIU’s 
sustainable growth and strong commitment with the mission “training 
quality is the guideline for all SIU’s activities”. I profoundly commend SIU 
for the continuous effort in enhancing modern facilities for its students. 
Particularly, the two campuses in Thao Dien Ward, District 2 provide a 
favorable environment for physical development as well as SIU Traditional 
Park in Long Khanh City - Dong Nai Province for extracurricular activities, 
which shows its effort and successful implementation according to the 
Resolution No. 50/QH12 of the National Assembly, the Education Act and 
Higher Education Act 2012…”

TS. Lê Văn Học 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Dr. Le Van Hoc, Deputy Chairman of the National Assembly Committee for Culture, Education, 

Youth, Adolescents and Children
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Alongside the trend towards deeper international economic 
integration, and the application of Industry 4.0 that is currently 
pervading the globe, research in higher education is a top priority 
so as to meet the demands of Education 4.0. Such research 
provides easy access to relevant knowledge for students and 
maximizes their critical thinking, presentation, leadership skills, 
etc. by actively researching, analyzing and evaluating problems 
during the research process.

The Saigon International University (SIU) always ensures the 
expansion and diversification of domestic and international 
cooperation activities, including the relations with businesses, 
professional organizations, universities, alumni, governmental 
and non-governmental organizations in the fields of training, 
researching and human resource development. Through these 
activities, SIU lecturers have opportunities to advance their 
professionalism, teaching and research capabilities.  

Thanks to the enthusiastic support and advice given by 
internationally experienced and well-qualified lecturers and 
experts, many students’ research projects have been carried 
out in different subjects and majors, Academic Club and 
Research Club. The research topics are up-to-date, innovative 
and highly topical, reflecting many remarkable issues of the 
economic conditions in Vietnam and around the world.

In addition, SIU students have opportunities to learn and 
accumulate practical and scientific knowledge through 
national and international academic contests such as 
Vietnam Student's Informatics Olympiad, Procon Vietnam & 
International Programming ICPC Asia, ASEAN Student Contest 
on Information Security, Digital Race, etc. and many other 
academic on-campus competitions. Seminars, workshops 
and meetings are also held regularly with leading national 
and international experts in many fields.



*  Và rất nhiều sinh viên, cựu sinh viên khác đã và đang thành công trong sự nghiệp, học thuật, nghệ thuật, cùng nhau viết tiếp những trang sử truyền thống tốt đẹp của SIU - thành viên GAIE.
And many other students and alumni, who have achieved great successes not only in their careers but also in academic and arts, together uphold and promote the beautiful long-standing 
tradition of SIU - a member of GAIE.
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  Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đặc 
biệt chú trọng gắn kết thực tiễn trong đào tạo 
và là một trong số ít trường "thổi hồn" doanh 
nghiệp vào chương trình giảng dạy. SIU ngày 
càng khẳng định uy tín với những bước tiến 
trong các hoạt động học thuật, nghiên cứu, 
ngoại khóa sôi nổi và những thành công của 
sinh viên.

Cựu sinh viên 
CAI TRỌNG TRƯỜNG

TRẦN HOÀNG BÍCH THẢO
  Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh và thạc sĩ Công nghệ thông 
tin tại American National University 
- Hoa Kỳ. 

  Graduated with a Master's degree 
in Business Administration and a 
Master's degree in Information 
Technology from the American 
National University, USA.

HUỲNH NGỌC NAM 
PHƯƠNG 

  Giành học bổng Graduate 
Teaching Assistantship chương 
trình Thạc sĩ Kinh tế của Wichita 
State University - Hoa Kỳ.

  Won a Graduate Teaching 
Assistantship in the Master of 
Economics program of Wichita 
State University, USA.

LÊ NGUYỄN HOÀI NHÂN  
 Quản lý khách hàng cấp cao tại 

Ngân hàng VIB.
  Senior Client Manager at 

Vietnam International Commercial 
Joint Stock Bank (VIB).

PHẠM THỊ KIM TUYẾN 
  Trưởng phòng kinh doanh Công 

ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 
Policoncept.

  Sales Manager at Policoncept 
Co., Ltd.

NGUYỄN THỊ HẠ LAN  
  Giám đốc Công ty TNHH TM Xây 

dựng Thanh Mai.
  Director of Thanh Mai Commercial 

- Construction Co., Ltd.

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 
  Tốt nghiệp thạc sĩ tại University 

of Worcester - UK và là Marketing 
Manager của Tổ chức S.E.A. 
Education Consultants Vietnam.

  Graduated with a Master's 
degree from University of 
Worcester, UK; Marketing Manager 
of S.E.A. Education Consultants 
Vietnam.

CAI TRỌNG TRƯỜNG 
  Tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh Cambridge International College 

(CIC), cử nhân Công nghệ Nha khoa Menzies Institute of Technology và hiện 
theo học cử nhân Điều dưỡng tại Australian Catholic University (ACU) đồng 
thời quản lý công việc kinh doanh tại Úc.

  Graduated with a Bachelor's degree in Business Administration from 
Cambridge International College (CIC) and a Bachelor's degree in Dental 
Technology from Menzies Institute of Technology, in pursuit of his Bachelor 
of Science in Nursing degree at Australian Catholic University (ACU) and 
managing his own business in Australia at the same time.

NGUYỄN THỊ HỒNG 
DIỄM 

  Tốt nghiệp thạc sĩ tại University 
of Houston - Hoa Kỳ.

  Graduated with a Master’s 
degree from University of Houston, 
USA.

ĐÀO DUY NGUYÊN 
  Chuyên viên truyền thông và điều 

phối của Renaissance International 
School Saigon; Tình nguyện viên tổ 
chức phi chính phủ Tình nguyện 
viên toàn cầu (VAW).

  Communications Specialist and 
Coordinator at Renaissance 
International School Saigon; 
Volunteer at Volunteers Around the 
World (VAW).

NGUYỄN THỊ HỒNG VI  
  Giám đốc Công ty TNHH TM-DV 

Nội thất Khang Vi.
 Director of Khang Vi Decor Co., 

Ltd.

CAO THỊ NGỌC MINH
  Tốt nghiệp thạc sĩ tại University 

of Massachusetts Dartmouth 
(UMassD) - Hoa Kỳ.

  Graduated with a Master's 
degree from University of 
Massachusetts Dartmouth - 
UMassD, USA.

BÙI ANH TUẤN  
  Business Development & 

Account Manager tại LightPath 
Consulting Group.

  Business Development & 
Account Manager at LightPath 
Consulting Group Co., Ltd.

ĐINH LÊ HUYỀN TRANG 
  Giám đốc học viện - Công ty 

JobHopin.
 Director of JobHopin.



*  Và rất nhiều sinh viên, cựu sinh viên khác đã và đang thành công trong sự nghiệp, học thuật, nghệ thuật, cùng nhau viết tiếp những trang sử truyền thống tốt đẹp của SIU - thành viên GAIE.
And many other students and alumni, who have achieved great successes not only in their careers but also in academic and arts, together uphold and promote the beautiful long-standing 
tradition of SIU - a member of GAIE.
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  Không chỉ là nơi học sinh, sinh viên được gặp gỡ và lắng nghe tư 
vấn trực tiếp từ các chuyên gia khi gặp khó khăn về tâm lý lứa tuổi, 
giới tính, sức khỏe tinh thần,… Trung tâm tham vấn tâm lý và hướng 
nghiệp SIU còn thực hiện một cách hiệu quả chức năng tư vấn và hỗ 
trợ cho học sinh, sinh viên mọi vấn đề liên quan đến học tập, định 
hướng nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm, săn học bổng và 
chuyển tiếp du học nước ngoài…

 Not only serving as a place for students to meet and receive 
advice directly from experts when having difficulties about 
developmental psychology, gender, mental health, etc., SIU 
Psychological Counseling & Career Guidance Center is also 
effectively implementing the function of advising and assisting 
students in all matters related to study, career orientation, job 
opportunities, scholarships hunting and studying abroad, etc.

TRUNG TÂM THAM 
VẤN TÂM LÝ VÀ 
HƯỚNG NGHIỆP SIU
SIU Psychological Counseling & Career Guidance Center

LÂM TRUNG HIẾU 
  Quản lý Kinh doanh khu vực Biên 

Hòa, Công ty OPPO.
  Business Manager at OPPO - Bien 

Hoa City.

HOÀNG MINH TUẤN  
  Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Công nghệ Arena.
  Director of Arena Service 

Technology Corporation.

NGUYỄN THỊ THU HẰNG  
  Tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị chuỗi 

cung ứng tại Đại học Curtin 
Singapore. Hiện phụ trách Phát triển 
sản phẩm may mặc tại PUMA - 
WorldCat Vietnam TPHCM.  

  Graduated with a Master's degree 
in Supply Chain Management at 
Curtin Singapore. Currently 
working as an Apparel Developer at 
PUMA - WorldCat Vietnam. 

NGUYỄN HỮU LỘC  
 Trưởng phòng Quản lý sản phẩm 

tại Mercedes-Benz Việt Nam.
 Executive Product Manager at 

Mercedes-Benz Vietnam. 

NGUYỄN THỊ HẰNG NỮ  
  Quản lý kinh doanh Vietnam 

Delivery Express EEC, chi nhánh tại 
Đài Loan.

 Business Manager at Vietnam 
Delivery Express EEC, Taiwan 
Branch.

  The Saigon International University (SIU) 
particularly focuses on practical training 
and is one of the few universities that 
incorporates entrepreneurship into the 
curriculum. SIU has increasingly affrmed its  
reputation with the great steps forward in 
exciting academic, research and 
extracurricular activities, as well as the 
students' success.

LƯU HOÀNG BẢO NHI   
  Giám đốc Quan hệ khách hàng 

Dịch vụ ngân hàng ưu tiên - Ngân 
hàng United Overseas Bank (Việt 
Nam).

  Customer Relations Director for 
Privilege Banking - United Overseas 
Bank (Vietnam) Limited.



"...Sinh viên SIU có được đặc quyền là một 
phần của giới trí thức tinh hoa. Gia đình và xã 
hội đã đầu tư cho các bạn rất nhiều - nhiều 
tới mức, dù tôi ghét phải nói ra điều này, đã 
đến lúc các bạn phải hoàn trả những khoản 
đầu tư đã nhận được vì trên đời không có 
gì là miễn phí. Các bạn đã có cơ hội được 
tiếp cận một nền giáo dục cao hơn và cho 
đến bây giờ các bạn đã sử dụng nó rất hiệu 
quả và thông minh. Có điều kiện làm việc tốt 
hơn nhiều người khác sẽ giúp cho cuộc sống 
của các bạn phong phú hơn, tuy nhiên, cái gì 
cũng có cái giá của nó. Với khả năng tư duy 
của mình, các bạn có khuynh hướng tự tạo 
lập sự nghiệp và lãnh đạo người khác đồng 
thời chịu trách nhiệm về họ. Dù là nhà khoa 
học, giáo sư, lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị 
gia hay thậm chí là nhà ngoại giao, các bạn 
sẽ luôn thấy mình phải có trách nhiệm phục 
vụ những người thân yêu, phục vụ xã hội, đất 
nước và có thể phục vụ toàn thế giới.
Với nhiệm vụ xây dựng một thế giới quan giúp 
mọi người sống có trách nhiệm hơn với hành 
động của bản thân, Trường Đại học Quốc tế 
Sài Gòn đã trang bị rất tốt cho các bạn và bây 
giờ chính các bạn là người phải thực hiện điều 
đó và coi đó như là một chuẩn mực trong cuộc 
sống cá nhân cũng như trong nghề nghiệp của 
mình...”
“…SIU students are part of the privileged 
academic elite. Your family and the society 
invested heavily in you and - as much as I hate 
to spoil the party - as there is no such thing as 
a free lunch, payback time starts. You received 
the chance to a higher education and you 
used it so far well and wisely. Being able to 
perform higher as many others will enrich 
your lives, however, it also has a price. With 
your intellectual capabilities, you are prone 
to make a career and lead other people in 
being responsible for them. Whether it is as 
a scientist, a professor, a business leader, a 
politician or even a diplomat, you will have 
the duty to serve your loved ones, your society, 
your country and - may be - the whole world.
With its mission to develop a worldview that 
results in responsible individual action and 
accountability, The Saigon International 
University prepared you well and it is you who 
has to implement it now and lives as a role 
model in every aspect of your personal and 
professional life…”

Ông Martin Maier 
Tổng Lãnh sự Liên bang Thụy Sĩ tại TPHCM 

Mr. Martin Maier 
Consul General 

Consulate General of Switzerland HCMC

“…Các em hãy bằng mọi giá vận dụng những kiến thức được học 
tại SIU vào sự nghiệp của mình, dù trong kinh doanh hay làm việc 
tại các doanh nghiệp, các hoạt động xã hội hay nghiên cứu ở bậc 
học cao hơn. Các em chính là kết quả cho những nỗ lực của Hội 
đồng giảng viên SIU và là niềm tự hào đối với các bậc phụ huynh…”
“…Take what you have learnt in your time at SIU and by all means 
apply it to your career, be that in business and enterprise, community 
work or in advanced study. There are SIU faculty who can witness the 
fruits of their efforts and parents here who will be filled with pride at 
their children’s achievement…”

“…Các bạn cần nhớ là, các bạn đã có đủ những yếu tố thuận lợi 
về môi trường để thành công, tương lai vì thế sẽ do các bạn quyết 
định. Hãy chứng tỏ với thế giới rằng các bạn là người phù hợp nhất 
cho công việc.
Tôi chúc các bạn đạt được nhiều thành công trên chặng đường 
phía trước. Hãy nhớ, thách thức là những gì ta cần vượt qua, thất 
bại là những gì ta cần học hỏi, và cuộc sống này luôn đầy rẫy 
những thách thức đang chờ ta bứt phá…”
"...Remember, you have everything you need to succeed in the 
working environment. Now it is up to you to show the world that you 
are the right person for the job. 
By these words, I wish you all good luck on the road ahead. Always 
remember that obstacles are there to be overcome, set-backs make 
you stronger, and life is a challenge all the time..."

Ông Anthony Martin 
Tổng Lãnh sự New Zealand tại TPHCM

Mr. Anthony Martin 
Consul General

New Zealand Consulate-General HCMC

“…Hãy ghi nhớ những kiến thức và kỹ năng học được tại Trường 
Đại học Quốc tế Sài Gòn để vận dụng và nắm bắt được nhiều cơ 
hội khiến cho bản thân, gia đình và mái trường này luôn tự hào…”
“…Take what you have learned at this university and use it to the 
advantage of exploiting the opportunities that come your way, by 
making yourselves, your families, and this university, continue to be 
proud of all that you do…”Ông Douglas Barnes

Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại 
TPHCM  

Mr. Douglas Barnes 
Consul General 

British Consulate General HCMC

“…Mối quan hệ chính thức giữa Việt Nam và Bỉ đã tồn tại hơn 40 năm 
qua và ngày càng phát triển ở nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. 
Tôi hi vọng sẽ sớm được gặp lại các sinh viên SIU ở chặng đường 
học tập cao hơn trên đất nước Bỉ. Dù bước đi trên con đường nào, 
dù là một giáo viên, một doanh nhân, một kỹ thuật viên hay một 
nhà cải cách, tôi hi vọng các em sẽ dùng sức trẻ, sự nhiệt huyết của 
mình để làm những điều có ích cho đất nước và thế giới...”
“...The offcial t ies between Vietnam and Belgium have existed for  
over more than 40 years. Those ties have been developing in many 
areas, including education. I do hope to see many of you pursuing 
higher studies in Belgium. Whatever path you might take in the future, 
as a teacher, an engaged businesswoman or man, a technician, or 
an innovator, I truly hope that each one of you will channel some 
of your energy into being useful to your country and to the world...”

Bà Jehanne ROCCAS
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam

Mrs. Jehanne Roccas 
Ambassador of the Kingdom of 

Belgium to Vietnam 

Ông Krister Kling
Tổng Lãnh sự Thụy Điển tại TPHCM 

Mr. Krister Kling
Consul General 

Consulate General of Sweden in HCMC

“…Trong những năm qua, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Đại 
học Suffolk đã làm việc cùng nhau để tạo nên mối quan hệ song 
phương về giáo dục đầy ý nghĩa. Ký kết thỏa thuận của chúng ta sẽ 
tạo điều kiện cho sinh viên được đến Boston học sau hai năm học tại 
Đại học Quốc tế Sài Gòn. SIU đang trên đường trở thành một trường 
Kinh doanh sôi động và là trường đại học đáp ứng được những 
thay đổi của nền giáo dục bậc cao ở Việt Nam, khu vực Đông Nam 
Á và thế giới…”
“…For the past few years, The Saigon International University 
and Suffolk University have been working together to establish a 
meaningful and productive educational partnership. We have 
signed a protocol that will allow students to study in Boston after two 
years at The Saigon International University. The University is poised to 
become an exciting and entrepreneurial school and one that can 
respond to the changing higher education landscape, not just in 
Vietnam, but in Southeast Asia and the world…”

Bà Marguerite Joan Dennis 
Phó Hiệu trưởng Đại học Suffolk, 

Boston, Hoa Kỳ
Mrs. Marguerite Joan Dennis

Vice President
Suffolk University, Boston, USA

30 



"...SIU gây ấn tượng đặc 
biệt với tôi từ cách tổ 
chức không gian sinh 
hoạt, học tập, cách 
thức giao tiếp của các 
nhân viên và giảng viên 
cho đến nội quy, tính kỷ 
luật, cách xây dựng và 
phát triển tổ chức cựu 
sinh viên. Đó là lý do tôi 
lựa chọn ngôi trường 
này để ủy thác sự chăm 
sóc, dạy dỗ dành cho 
con gái. Sau 4 năm, con 

tôi từ một đứa trẻ gai góc, thậm chí có thiên hướng nổi loạn 
đã trở thành một cử nhân loại khá giỏi, có kiến thức chuyên 
môn vững vàng, giao tiếp tiếng Anh tốt, được tuyển dụng 
vào vị trí thư ký ban điều hành của một công ty sản xuất 
nước giải khát nổi tiếng ở Việt Nam. Cháu đã và đang thể 
hiện khả năng một cách có hiệu quả và nhiều triển vọng 
thăng tiến. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với SIU. 
Chúc SIU ngày càng lớn mạnh và gia nhập tốp đầu trong hệ 
thống các trường đại học ở Việt Nam." 
“…I paid particular attention to the organization of learning 
space, the administrative staffs’ behavior in communication 
with students and their parents; the development of alumni 
network. That’s why I made up my mind to entrust SIU with 
the task of taking care of my daughter in the course of her 
university. After 4 years of study, my daughter was already 
molting. From an unruly, revolting girl, she is now a university 
graduate having good knowledge and soft skills, capable to 
communicate confidently in English. Recruited as secretary of 
a celebrated beverage company, she has been convincing 
her supervisor of her good capacity and skills and considered 
as potential candidate for leading position. I would also like 
to send my best wishes of good health to all the staffs of the 
University. And, finally, I wish SIU will soon join the family of top 
universities in Vietnam…”

“…Đam mê, hoài bão, hậu phương, giáo dục và hảo tâm 
là 5 từ tôi luôn nhắc nhở mình tuân theo. Hy vọng chúng sẽ 
giúp ích cho các bạn. Biết đâu, 30 năm sau, bạn lại đứng ở 
vị trí của tôi lúc này. Khi đó, tôi chỉ mong bạn nhớ lại khoảnh 
khắc này, về 5 từ tôi đã nhắc đến. Một lần nữa, xin chúc 
mừng các bạn đã tốt nghiệp và hy vọng các bạn sẽ đạt 
được nhiều thành công trong tương lai…”
“…So five points that have helped me through my life: 
passion, ambition, support, education and charity. I hope 
they are of help to you and that you will remember them 
- perhaps in 30 years or so one of you will be on stage 
giving a similar talk and think back to today. Good luck and 
congratulations once again...”

"...Tôi mong các em luôn nhớ những gì đã học được ở SIU 
để phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân thật tốt. Các em 
hãy là những minh chứng sinh động của phương thức giáo 
dục mới mà SIU đã dày công tìm tòi và áp dụng. Nơi kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa đào tạo kiến thức KH&CN theo tiêu 
chuẩn đẳng cấp quốc tế với nuôi dưỡng bản sắc văn hóa 
và tinh hoa trong đạo lý và đời sống tinh thần của người 
Việt Nam, chứng minh được tính ưu việt của Trường Đại học 
Quốc tế Sài Gòn, thành viên của các tổ chức kiểm định 
chất lượng giáo dục hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới..."
"...I hope you always remember what you have learned 
at SIU in order to serve the fatherland and people. Let’s 
make yourself a vivid example of distinctive pedagogical 
approaches that SIU has studied for appropriate applications. 
Combining scientific and technological knowledge training 
according to international standards with the nurturing of 
cultural identity and quintessence in Vietnamese morality 
and spiritual life, SIU has proved its superiority, as a member 
of the leading higher education accreditation organizations 
in the United States as well as around the world..."

GS.TS. Phan Trung Lý
Nguyên Ủy viên Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội, Nguyên Ủy viên 

thường vụ Ban Chấp hành Trung ương 
Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Hội đồng 

Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội 
đồng Khoa học & Đào tạo và Giảng viên 
cơ hữu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Prof. Phan Trung Ly, Former Member 
of the National Assembly Standing 

Committee, Former Chairman of the 
National Assembly Committee for 

Law, Former Standing Member of the 
Central Committee of Viet Nam Lawyers 

Association, Member of the Central 
Theoretical Council of the Communist 

Party of Vietnam’s Central Committee, 
Deputy Chair of SIU Academic Council 

and Full-time Professor at SIU

“…Với tư tưởng “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, 
mục tiêu và chiến lược của trường gắn liền với nhu cầu 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, 
đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước và toàn cầu hóa của Việt Nam. Chương 
trình đào tạo khoa học tiên tiến cùng trang thiết bị hiện đại 
khẳng định vị thế của trường, trở thành điểm đến hấp dẫn 
của sinh viên các nước trong khu vực và thế giới…”
“…With the education philosophy “Vietnam’s spirit, 
global education”, SIU’s goals and strategies are 
associated with the social demand for enhancing 
people’s intellectual capacity, developing human 
resources and fostering talents in order to meet the 
requirements of industrialization, modernization and 
globalization in Vietnam. SIU’s advanced training 
programs along with modern facilities affirm its 
prestigious position and become an attractive 
destination for students from other countries in the 
region and the world…”

GS.TSKH. 
Bành Tiến Long 

Thứ trưởng thường trực 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Prof. Banh Tien Long
Deputy Minister of Education 

and Training
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“…Trong chuyến làm 
việc với trường vào 
năm 2019 với tư cách 
là thành viên Đoàn 
đánh giá ngoài của 
IACBE thực hiện kiểm 
định chương trình Kinh 
doanh của trường, tôi 
rất vinh hạnh khi có 
cơ hội chứng kiến tận 
mắt SIU - một trường 
đại học luôn luôn chú 
trọng thúc đẩy những 
giá trị chất lượng và 
cải tiến liên tục, cũng 

như cách thức mà ngôi trường này áp dụng nhằm xây dựng 
quy trình đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của sinh viên. 
Từ đó, giúp cho sinh viên có được triển vọng nghề nghiệp 
to lớn sau khi tốt nghiệp. Tháng 3/2020, Hội đồng Kiểm định 
IACBE đã bỏ phiếu chính thức công nhận SIU đạt kiểm định 
chương trình Kinh doanh. Sự tận tâm của nhà trường trong 
công cuộc kiện toàn chương trình Kinh doanh xứng đáng là 
tấm gương cho các cơ sở giáo dục khác…”
“…I was able to attend the site visit for their IACBE Business 
program accreditation in 2019. It was a pleasure to see 
a school that has embraced the value of continuous 
improvement and building processes to measure how well 
students achieve the program learning outcomes and gain 
employment upon graduation. In March 2020, the IACBE 
Board of Commissioners voted to accredit Business program 
at The Saigon International University. Their commitment 
to excellence in Business education is a hallmark for other 
Business programs…”

TS. Phyllis Okrepkie 
Chủ tịch Hội đồng kiểm định quốc tế các trường 

đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) 
Dr. Phyllis Okrepkie, President and Chief 

Accreditation Officer, IACBE

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện 
Phụ huynh SV Nguyễn Ngọc An Khang

Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Dien 
Student Nguyen Ngoc An Khang's father

Ông James Young 
Phó Tổng Giám đốc Hoạch định 
và Phát triển nguồn lực của Tập 

đoàn WMC Vạn Thịnh Phát
Mr. James Young, Vice President 

of Resource Planning and 
Development, WMC Group

“…Dù ở Việt Nam hay nước ngoài, là doanh nhân hay 
người lao động thuộc công ty tư nhân hay công ty nhà 
nước, điều quan trọng là hãy luôn nuôi dưỡng những giá 
trị và mơ ước của mình. Với kiến thức đã được trang bị tại 
SIU, tôi luôn tin rằng sinh viên SIU có thể làm được những 
điều tốt đẹp cho chính mình, cho gia đình và cả cộng 
đồng…”
“…Whether you stay in Vietnam or go abroad, you become 
entrepreneurs or employees of a private company or of 
the state, the important thing is that you keep living your 
values and your dreams. With the knowledge that you are 
equipped at SIU, I believe that you can choose to do good 
for yourself, your family and the whole community to which 
you belong.…”

Ông Tomaso Andreatta
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại 

Châu Âu tại Việt Nam & Trưởng đại 
diện Intesa Sanpaolo S.p.A. Bank, 

Vietnam
Mr. Tomaso Andreatta, Vice 

Chairman of the European Chamber 
of Commerce in Vietnam and Chief 

Representative of Intesa Sanpaolo 
S.p.A. Bank, Vietnam
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SIU startUP được xem là “vườn ươm khởi nghiệp” - nơi 
nuôi dưỡng và phát triển các mô hình start-up của sinh 
viên.

Với thiết kế không gian mở hiện đại, gồm các khu làm 
việc nhóm và làm việc cá nhân yên tĩnh, linh hoạt, đầy 
đủ tiện nghi, SIU startUP là nơi giúp sinh viên làm quen 
với môi trường làm việc chuyên nghiệp thời đại 4.0; 
trau dồi và rèn luyện kỹ năng xây dựng kế hoạch, làm 
việc nhóm, phân công công việc, khả năng lãnh đạo, 
quản lý… đồng thời thỏa sức phát triển những ý tưởng 
khởi nghiệp và tìm kiếm “cộng sự” chung chí hướng 
để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

TIỆN NGHI - FACILITIES
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As a “start-up incubator” - SIU startUP nurtures 
students’ entrepreneurial spirit and develops their 

start-up models.

With a modern open space design, including 
quiet, flexible and fully-equipped team and 

personal workspaces, SIU startUP aims to help 
students get familiar with the professional working 

environment in Industry 4.0; sharpen their planning, 
teamwork, leadership and management skills, 

etc.; generate a continuous flow of start-up ideas 
and search for like-minded “partners” in order to 

develop their future career.

TIỆN NGHI - FACILITIES
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VIỆN SAU ĐẠI HỌC SIU - SIU GRADUATE SCHOOL
Viện Sau đại học SIU là trung tâm của sự đổi mới, sáng tạo dựa trên nền tảng của tinh hoa học thuật, nghiên cứu khoa học và 
thực tiễn phụng sự xã hội. Các học giả, chuyên gia, nhà lãnh đạo tiềm năng có thể hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão, 
được truyền cảm hứng đương đầu với những thách thức mới, tạo ra tác động tích cực cho bản thân và thế giới. 

SIU’s Graduate School is the cradle for innovation and creativity that results from academic excellence, scientific research, 
and the pursuit of public service, where potential scholars, experts, and leaders can actualize their dreams and aspirations 
and be inspired to face new challenges, making positive impacts on themselves and the world around them.

SI
U 
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Graduate School 
S A I G O N  I N T E R N A T I O N A L  U N I V E R S I T Y



GIỚI THIỆU INTRODUCTION
Viện Nghiên Cứu Châu Á là Viện nghiên cứu và đào tạo đa 
lĩnh vực với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu:

1. Nghiên cứu khoa học về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đô 
thị, môi trường và những vấn đề phát triển xã hội các nước 
Châu Á.

2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn, đào tạo 
nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao công nghệ và tổ 
chức hội nghị - hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nêu trên.

Chương trình đào tạo của Viện Nghiên Cứu Châu Á nhằm 
cung cấp nguồn nhân lực cập nhật kiến thức hiện đại của 
thế giới cho các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam. 
Viện đã đào tạo hơn 33.000 học viên là các viên chức, các 
nhà lãnh đạo của các công ty tại 2 trung tâm: Trung tâm 
Phát triển Khoa học Kinh tế và Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ 
Quốc tế.

Viện Nghiên Cứu Châu Á còn kết hợp với các trường đại học 
nổi tiếng Anh, Mỹ, Úc tập huấn cho giáo viên và nhân viên 
thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu; xúc tiến các mối 
quan hệ với các trường đại học, các viện nghiên cứu nổi 
tiếng trên thế giới để chuyển giao công nghệ giáo dục hiện 
đại cho Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu.   

The Institute of Asian Studies (IAS) is a research organization and 
offers training programs in various fields in order to fulfill the following 
functions and objectives: 

1. Research in economics, culture, education, urban areas, 
environment and social development issues in Asia.

2. Research in Information technology and its applications.

3. Science and technology services: providing information and 
consultation; offering professional courses; transferring technology 
and organizing conferences, seminars, etc. in the above fields.

IAS training programs are constructed to provide efficient and 
well-trained human resources, equipped with updated global 
knowledge for domestic and foreign companies in Vietnam. IAS 
has trained more than 33,000 students, who are officials and 
leaders of companies, at 2 centers: The International Professional 
Training Center and The Centre for Economic Development.

IAS cooperates with prestigious universities in the UK, the US, and 
Australia in training teachers and staff of The Group of Asian 
International Education and seeks to promote cooperative 
relationship with prestigious universities and research institutes 
throughout the world in order to transfer advanced educational 
technology to The Group of Asian International Education.
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Hiện nay các thành viên của GAIE có quan hệ 
hợp tác với các trường đại học danh tiếng thế 
giới như: Suffolk University, Truman State University, 
Missouri University of Science & Technology - 
Hoa Kỳ; James Cook University Brisbane - Úc; 
Ritsumeikan University, và Asia Pacific University 
- Nhật Bản; Dankook University - Hàn Quốc; 
Saxion University of Applied Sciences - Hà Lan; 
Buckinghamshire New University, University of 
Huddersfield, và đại học top 35 thế giới King’s 
College London - Anh Quốc.

Ngày 28/9/2010, Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung 
học AHS của Trường Quốc tế Á Châu thuộc 
GAIE đã trở thành thành viên chính thức của Hội 
đồng các Trường Quốc tế (CIS) và đang thực 
hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo 
dục của CIS.

Một thành viên khác của Tập đoàn - Trường Đại 
học Quốc tế Sài Gòn (SIU) cũng được công nhận 
là thành viên giáo dục của Hội đồng kiểm định 
quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh 
doanh - IACBE (năm 2010) và Hiệp hội phát triển 
giảng dạy doanh thương bậc đại học - AACSB, 
Hoa Kỳ (năm 2011). 

CIS là tổ chức hàng đầu của thế giới về kiểm 
định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn 
quốc tế. Mục tiêu của CIS là hỗ trợ các trường 
thành viên triển khai và đạt được những tiêu 
chuẩn cao nhất trong giáo dục quốc tế, liên tục 
nâng cao chất lượng đào tạo người học.

IACBE là một trong những tổ chức hàng đầu của 
Hoa Kỳ về công nhận và nâng cao chất lượng 
trong việc đào tạo ngành Kinh doanh bậc đại 
học và sau đại học, thông qua quá trình kiểm 
định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành 
Kinh doanh.

AACSB là tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, với mục 
tiêu đẩy mạnh sự gắn kết, thúc đẩy sự đổi mới 
và hướng đến những tiêu chuẩn cao nhất trong 
đào tạo ngành Kinh doanh. AACSB có các thành 
viên là các trường đại học hàng đầu thế giới 
như: Harvard University, Stanford University, Yale 
University - Hoa Kỳ, University of Southampton, 
University of Oxford - Anh Quốc, The University of 
Sydney, University of Melbourne - Úc, Simon Fraser 
University, University of British Columbia, University 
of Toronto - Canada,...

Members of GAIE are now in partnership with 
prestigious institutions in the world such as Suffolk 
University, Truman State University, Missouri 
University of Science & Technology, USA; James 
Cook University Brisbane, Australia; Ritsumeikan 
University and Asia Pacific University, Japan; 
Dankook University, Korea; Saxion University of 
Applied Sciences, Netherlands; Buckinghamshire 
New University, University of Huddersfield and King’s 
College London (ranked 35th in the world), UK.  

On September 28, 2010, Primary School IPS and 
Middle & High School AHS of The Asian International 
School, a member of GAIE, gained a Regular 
Membership status of the Council of International 
Schools (CIS). The Asian International School is 
currently in the process of CIS accreditation.

The Saigon International University (SIU), another 
member of GAIE, also became a recognized 
member of the International Accreditation 
Council for Business Education (IACBE) in 2010 and 
the Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB) in 2011.  

The Council of International Schools (CIS) is the 
world's leading organization in accreditation and 
recognition of schools that meet international 
standards. The goal of CIS is to support member 
schools in implementing and achieving the 
highest standards in international education, and 
in continuously enhancing student learning.

The International Accreditation Council for Business 
Education (IACBE) is one of the top organizations 
in the US that aims to promote and recognize 
excellence in Business education at both the 
undergraduate and postgraduate levels through 
specialized accreditation process of Business 
programs.

AACSB International (AACSB), a global non-profit 
association, fosters engagement, accelerates 
innovation, and pursues the highest standards 
of excellence in Business education. Its members 
include top universities such as Harvard University, 
Stanford University and Yale University - USA, The 
University of Southampton and University of Oxford  
-  UK, The University of Sydney and University of 
Melbourne - Australia, Simon Fraser University, 
University of British Columbia and University of 
Toronto - Canada, etc.

HỢP TÁC QUỐC TẾ 
INTERNATIONAL RELATIONS
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CÔNG TY VIỆT NAM VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BẢO TRỢ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CỦA SIU 

Chương trình thực tập của Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến 
mục đích đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và kiến tạo kinh nghiệm 
làm việc cho sinh viên. Xác định vai trò quan trọng của doanh 
nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu này, ngay từ khi mới thành 
lập, SIU đã tiến hành thiết lập mối quan hệ hợp tác mật thiết với 
rất nhiều công ty, tập đoàn trong nước và quốc tế. Đến nay đã có 
84 công ty Việt Nam và đầu tư nước ngoài bảo trợ chương trình 
thực tập của SIU, và danh sách này đang tiếp tục gia tăng.

Với sự đa dạng về lĩnh vực và liên quan chặt chẽ đến các chuyên 
ngành đào tạo của SIU, các đơn vị hỗ trợ thực tập còn cung cấp cơ 
hội việc làm, tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm môi trường 
làm việc, tác phong chuyên nghiệp để sẵn sàng thích nghi và đối 
mặt với thách thức trong tương lai. Ngược lại, SIU cũng cung 
cấp nhiều giải pháp phát triển nhân sự cho doanh nghiệp nhờ lợi 
thế sinh viên tốt nghiệp sở hữu nhiều kỹ năng đáp ứng nhu cầu 
doanh nghiệp, đảm bảo mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các bên.

SIU's internship programs are aimed at providing opportunities 
for students to expose to the professional environment and foster 
their work experience. In recognition of the important role of 
entrepreneurs in attaining this goal, SIU has strengthened close 
cooperation with many domestic and international companies 
and corporations since its establishment. Currently, 84 domestic 
and international companies have supported SIU's internship 
programs; and this number is continually increasing.

With diverse fields closely related to SIU's majors, the internship 
providers offer employment opportunities that allow students to 
experience different working environments in an efficient manner 
in order to be ready to adapt to and deal with future challenges. In 
the same way, SIU offers a variety of human resources development 
solutions to these enterprises as its graduates possess the requisite 
skills to fulfill their needs. This mutual support ensures cooperative 
partnerships amongst the parties.

DOMESTIC AND FOREIGN 
COMPANIES SUPPORT SIU'S 
INTERNSHIP PROGRAMS
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UASIAN

SCHOOL

756
giải thành tích thể thao 

cấp Quận và Thành phố/ 
prizes in sports competitions 

at district and city levels

15 CLB
để sinh viên chủ động trải 

nghiệm, tích lũy các kỹ 
năng mềm cần thiết cho 
tương lai/ 15 clubs where 

students can actively 
experience and develop 
essential soft skills for their 

future

UASIAN

SCHOOL

 39



40 Let colors speak 2019



41

CAMPUS
NGUYENVANHUONG - THAODIENNGUYENVANHUONG - THAODIEN

177-185 Nguyễn Văn Hưởng, 
P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 36203095 - 36363209

177-185 Nguyenvanhuong St., Thaodien 
Ward, Thuduc City, HCMC
Tel: (84-28) 36203095 - 36363209



VANTHANH CAMPUS
149-151-153-155 Võ Oanh, P.25, 
Q.Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 35127380 - 35127381

149-151-153-155 Vooanh St., Ward 25,  
Binhthanh Dist., HCMC
Tel: (84-28) 35127380 - 35127381
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CONGHOA CAMPUS 1
18A1 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 62961360 - 62961362

18A1 Conghoa St., Ward 12, Tanbinh Dist., 
HCMC
Tel: (84-28) 62961360 - 62961362

CONGHOA CAMPUS 2
18A2 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 62961390 - 62961388

18A2 Conghoa St., Ward 12, Tanbinh Dist., 
HCMC
Tel: (84-28) 62961390 - 62961388



THAIVANLUNG CAMPUS
2Bis Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1, 
TPHCM
Điện thoại: (84-28) 38227196 - 
38233357 - 38233358

2Bis Thaivanlung St., Bennghe Ward, 
Dist.1, HCMC
Tel: (84-28) 38227196 - 38233357 - 
38233358

44 
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CAOTHANG CAMPUS 1
177Bis1 Cao Thắng, P.12, Q.10, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 38680259 - 38680260

177Bis1 Caothang St., Ward 12, Dist.10, HCMC
Tel: (84-28) 38680259 - 38680260

CAOTHANG CAMPUS 2
177Bis2 Cao Thắng, P.12, Q.10, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 38680269 - 38680270

177Bis2 Caothang St., Ward 12, Dist.10, HCMC
Tel: (84-28) 38680269 - 38680270



TRANNHATDUAT 
CAMPUS 1
39C Trần Nhật Duật, P.Tân Định, 
Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 38465735 

39C Trannhatduat St., Tandinh 
Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (84-28) 38465735 
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TRANNHATDUAT 
CAMPUS 3
29-33 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, 
Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 38480740

29-33 Trannhatduat St., Tandinh 
Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (84-28) 38480740



PASTEUR CAMPUS
226A Pasteur, P.6, Q.3, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 38207972

226A Pasteur St., Ward 6, Dist.3, HCMC
Tel: (84-28) 38207972

48  

TRANNHATDUAT CAMPUS 2

41/3-41/4Bis Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 35268184 - 35268185

41/3-41/4Bis Trannhatduat St., Tandinh Ward, Dist.1, HCMC
Tel: (84-28) 35268184 - 35268185
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ASIAN SCHOOL PROJECT in Tangnhonphu Ward, Thuduc City, HCMC

QUANGTRUNG CAMPUS
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ASIAN SCHOOL PROJECT in Thaodien Ward, Thuduc City, HCMC

TONGHUUDINH - THAODIEN CAMPUS 1&2
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THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL &
THE INSTITUTE OF ASIAN STUDIES
Email: admission@asianintlschool.edu.vn

1. CONGHOA CAMPUS 1
18A1 Conghoa St., Tanbinh Dist. 
Tel: (84-28) 62961360 
2. TRANNHATDUAT CAMPUS 2
41/3-41/4Bis Trannhatduat St., Dist.1
Tel: (84-28) 35268184 - 35268185 
3. VANTHANH CAMPUS
149-151-153-155 Vooanh St., Binhthanh Dist.
Tel: (84-28) 35127380 - 35127381 
4. CAOTHANG CAMPUS 1
177Bis1 Caothang St., Dist.10
Tel: (84-28) 38680259 - 38680260
5. CONGHOA CAMPUS 2
18A2 Conghoa St., Tanbinh Dist.
Tel: (84-28) 62961390 - 62961388
6. CAOTHANG CAMPUS 2
177Bis2 Caothang St., Dist.10
Tel: (84-28) 38680269 - 38680270 
7. PASTEUR CAMPUS
226A Pasteur St., Dist.3
Tel: (84-28) 38207972 
8. TRANNHATDUAT CAMPUS 1
39C Trannhatduat St., Dist.1
Tel: (84-28) 38465735 
9. TRANNHATDUAT CAMPUS 3
29-33 Trannhatduat St., Dist.1
Tel: (84-28) 38480740 
10. THAIVANLUNG CAMPUS
2Bis Thaivanlung St., Dist.1
Tel: (84-28) 38233357 - 38227196 
11. NGUYENVANHUONG - THAODIEN CAMPUS
177-185 Nguyenvanhuong St., Thuduc City, HCMC
Tel: (84-28) 36203095 - 36363209 

12. PROJECT 1 IN THUDUC CITY, HCMC
Thaodien Ward, Thuduc City, HCMC
13. PROJECT 2 IN THUDUC CITY, HCMC
Thaodien Ward, Thuduc City, HCMC
14. PROJECT IN THUDUC CITY, HCMC
Tangnhonphu Ward, Thuduc City, HCMC
15. PROJECT IN TANPHU DISTRICT, HCMC
Celadon City, Tanphu Dist., HCMC

ASIAN SCHOOL PROJECT in Sonky Ward, Tanphu District, HCMC

CELADON CITY CAMPUS
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LEWIS CAMPUS
8C Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, 
Tp.Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 36203932

8C Tonghuudinh St., Thaodien 
Ward, Thuduc City, HCMC
Tel: (84-28) 36203932
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FLEMING CAMPUS
16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, 
Tp.Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 36203932

16 Tonghuudinh St., Thaodien 
Ward, Thuduc City, HCMC
Tel: (84-28) 36203932
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ĐÔNG A CAMPUSĐÔNG A CAMPUS
18 Tống Hữu Định, P.Thảo 
Điền, Tp.Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 36203932

18 Tonghuudinh St., Thaodien 
Ward, Thuduc City, HCMC
Tel: (84-28) 36203932
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SIU HEADQUARTERS

SIU TRADITIONAL PARK
Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Longkhanh City, Dongnai Province 

Sau hơn 4 năm xây dựng, Khu 
truyền thống - dã ngoại SIU với 
diện tích 5 ha đã đi vào hoạt 
động từ 11/2012. Đây là nơi tổ 
chức các hoạt động của GAIE 
như lễ tốt nghiệp, các giờ học 
tập dã ngoại và tìm hiểu cội 
nguồn văn hóa Việt Nam. 

After more than four years of 
construction, SIU Traditional 
Park, with a total area of 
5 hectares, came into 
operation in November 2012. 
Many events of GAIE such 
as graduation ceremonies, 
picnics and Vietnamese 
cultural activities are held at 
SIU Traditional Park.

KHU TRUYỀN THỐNG 
- DÃ NGOẠI SIU
SIU TRADITIONAL 
PARK



SIU PROJECT in Longtruong Ward, Thuduc City, HCMC

THE SAIGON INTERNATIONAL 
UNIVERSITY

Email: admission@siu.edu.vn
1. LEWIS CAMPUS

8C Tonghuudinh St., Thuduc City
Tel: (84-28) 36203932 
2. FLEMING CAMPUS

16 Tonghuudinh St., Thuduc City
Tel: (84-28) 36203932 
3. ĐÔNG A CAMPUS

18 Tonghuudinh St., Thuduc City
Tel: (84-28) 36203932

4. SIU GRADUATE SCHOOL
11 Tonghuudinh St., Thuduc City

Tel: (84-28) 36203932
5. SIU TRADITIONAL PARK
Longkhanh City, Dongnai 

Province 

6. PROJECT IN THUDUC CITY, 
HCMC

Longtruong Ward, Thuduc City

VIỆN SAU ĐẠI HỌC SIU
11 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: (84-28) 36203932 - Email: siug@siu.edu.vn

11 Tonghuudinh St., Thaodien Ward, Thuduc City, HCMC
Tel: (84-28) 36203932 - Email: siug@siu.edu.vn


