Các gói COMBO

CHƯƠNG TRÌNH CFA® -Cấp độ 1

1 CFA Level 1+ 2
: 28.5 tr vnd
2 CFA Level 2+3
: 22.9 tr vnd
3 FULL CFA, 3 Levels : 36.9 tr vnd
(các gói combo không cộng dồn với các
ưu đãi khác)

Kỳ khai giảng tháng 5/2018
kỳ thi tháng 12/2018

KHÓA HỌC CFA
Giảng viên: Việt Nam & nước
ngoài




Học phí theo thời điểm thanh toán (1.000VND)

Đăng ký từ 16/05/2018

Học phần lý thuyết & ôn tập
Toàn bộ tài liệu khóa học
3 bài thi thử (180’/bài)
Thêm 3 ngày intensive revision
với giảng viên nước ngoài



23.900
Học phần lý thuyết:

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
1.
2.

 Hướng dẫn phần nội dung chính theo quy định của chương trình CFA
cho kỳ thi năm 2018

500.000vnd cho học viên là sinh viên
70% resit (học lại) cho học viên FTMS
60% cho học viên khác

 Tài liệu do giảng viên biên soạn bao gồm lý thuyết, ví dụ, bài tập thực
hành, bài tập theo dạng đề thi, so đồ tóm tắt và các kỹ thuật thi.
Học phần ôn tập
 Tóm tắt nội dung của toàn bộ chương trình CFA

(Ưu đãi 2 không được cộng dồn với các ưu đãi khác)

 Thực hành các dạng câu hỏi đề thi
 Ôn tập tất cả các môn học với giảng viên Việt Nam
 3 ngày intensive revision với giảng viên nước ngoài
 Tài liệu ôn tập

ĐIỀU KHOẢN:
1. Học viên có thể đăng ký học toàn bộ khoá học hoặc lựa chọn các môn học
2. Học viên có trách nhiệm đăng ký thi với Hiệp hội CFA (vui lòng liên hệ với FTMS để được hỗ trợ)
3. Học viên không được hoàn trả học phí sau khi đã đăng ký học và nộp học phí
4. FTMS có quyền chấm dứt hay điều chỉnh các chương trình ưu đãi học phí nếu cần thiết
5. FTMS có quyền điều chỉnh nội dung và cấu trúc chương trình dạy, thời gian học so với lịch dự kiến, giảng viên của khóa học trong trường hợp cần thiết

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ và tên: ........................................................................................................................................................... Ngày sinh: ........................................................................
Công ty: ..............................................................................................................................................................MST: ..................................................................................
Địa chỉ công ty (nếu có): ................................................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại (công ty): .................................................. Fax: ............................................................................Di động:..............................................................................
Địa chỉ nhà: .......................................................................................................................................................Điện thoại: .........................................................................
Email 1: ..............................................................................................................................................................Email 2: .............................................................................
Địa chỉ nhận tài liệu
Hóa đơn VAT:

 Gửi về công ty
 Cá nhân

 Gửi về nhà
 Lấy tại FTMS Hà nội
 Công ty (vui lòng điền thông tin xuất hóa đơn đầy đủ)

Tôi đồng ý với các điều khoản trên khi đăng ký khóa học CFA tại FTMS
Chữ ký học viên: _________________________________ Ngày: ______________________________
Theo quy định, Hiệp hội CFA không kiểm tra, xem xét, quảng bá và xác nhận tỷ lệ đậu cho bất kỳ tổ chức dạy luyện thi CFA nào. FTMS là tổ chức đào tạo
độc lập với Hiệp hội CFA
FTMS Training Systems Hà nội: 2nd Floor, Cland Building, 156 Xã Đàn II, Đống Đa
Tel: (844) 3573 5577 - Fax: (844) 3573 9846 - Email: cfa@ftmsglobal.edu.vn - Website: www.ftmsglobal.edu.vn
BRUNEI * CAMBODIA * GREATER CHINA * HONG KONG * INDIA * MALAYSIA * MAURITIUS* MONGOLIA * SINGAPORE* SOMALIA * UGANDA * VIETNAM

