
You are Future
         of Finance

SAPP ACADEMY
SAPP Academy - Học viện �ào tạo ACCA, CFA lớn nhất Việt Nam là �ơn dẫn �ầu trong lĩnh vực �ào 
tạo kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế chất lượng cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Với 50+ giảng viên sở hữu các bằng cấp quốc tế CFA, ACCA, CPA,... và kinh nghiệm làm việc tại các 
công ty, tập �oàn lớn như KPMG, PwC, Deloitte, EY, Vingroup, VNDirect, BIDV, Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước..., cùng với 4000+ lượt học mỗi năm, SAPP Academy tự hào khi 90% học viên �ã và �ang làm việc 
tại BIG4 kiểm toán, BIG 4 ngân hàng, các tập �oàn tài chính, chứng khoán, quỹ �ầu tư hàng �ầu Việt 
Nam.

088 966 22 76

support@sapp.edu.vn

sapp.edu.vn

facebook.com/sapp.cfa

Tại Hà Nội: 
    Cơ sở 1: Tầng 8, tòa nhà Đức Đại, 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

     Cơ sở 2: Tầng 2A, Tòa 27A2, chung cư Green Stars, 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 
Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

Tại TP. Hồ Chí Minh:
    Cơ sở 3: Lầu 1, 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
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Được thành lập từ năm 2014, trải qua 8 năm xây dựng 
và phát triển, SAPP Academy tự hào là học viện dẫn 
�ầu trong lĩnh vực �ào tạo nhân sự chất lượng cao, là 
�ối tác chiến lược cung cấp nhân sự cho nhiều công ty 
lớn trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Kiểm toán tại 
Việt Nam. 

Với triết lý Advance Your Career, SAPP không chỉ là 
�iểm �ến học tập mà sứ mệnh của chúng tôi còn là hỗ 
trợ cho sự thành công trên chặng �ường sự nghiệp của 
bạn. 

SAPP Academy

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN 
VỚI SAPP ACADEMY 

SAPP ACADEMY
HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CFA LỚN NHẤT VIỆT NAM



TẠI SAO
CHỌN SAPP?

50+ giảng viên chuyên gia

4000+ lượt học mỗi năm
với 5 chương trình �ào tạo chuyên nghiệp

90% học viên

95% học viên 
hài lòng với trải nghiệm học tập

�ến từ các ngân hàng, công ty chứng khoán, 
BIG4, doanh nghiệp Tài chính...hàng �ầu

là CFA Charterholder và ACCA member
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MẠNG LƯỚI HỌC VIÊN
VÀ ĐỐI TÁC CỦA SAPP
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LÝ DO 

CHỌN SAPP
CHINH PHỤC CFA

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 3P ĐỘC QUYỀN

HỌC TẬP VỚI 100% GIẢNG VIÊN 
CFA CHARTERHOLDER

ĐỘI NGŨ TUTOR HỖ TRỢ 24/7

7
Prepare - Practice - Perform kết hợp giải pháp 
học tập toàn diện bởi Phòng trải nghiệm dịch 
vụ học viên chuyên biệt giúp học viên tối ưu kết 
quả thi CFA.

Đang �ảm nhận vị trí cấp cao tại các doanh 
nghiệp hàng �ầu. Giảng viên �ược tuyển chọn 
qua quá trình tuyển dụng khắt khe và �ào tạo 
kỹ lưỡng về kỹ năng sư phạm. Chất lượng giảng 
dạy �ược giám sát, �ảm bảo bởi bộ phận 
Quality Control.

Hỗ trợ 1-1 trong suốt quá trình học tập với 2 
hoạt �ộng chính là Coaching trực tiếp và Mock 
Test nhằm giúp học viên thuận lợi �ạt �ược các 
mục tiêu học tập �ề ra.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA 
Bằng hợp �ồng �ào tạo �ảm bảo quyền lợi cho 
học viên. Miễn phí học lại 100% dành cho học 
viên tham gia kỳ CFA gần nhất.
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LÝ DO 

CHỌN SAPP
CHINH PHỤC CFA

PHÒNG TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ
CHUYÊN BIỆT

KHO 50+ TÀI LIỆU BỔ TRỢ 
ĐỘC QUYỀN

50+ SỰ KIỆN ĐƯỢC TỔ
CHỨC HÀNG NĂM

Duy nhất trên thị trường, có chuyên viên 
riêng biệt quản lý trải nghiệm học tập 
cam kết hỗ trợ trong vòng 4h làm việc 
mang �ến dịch vụ học tập hoàn hảo 
nhất.

Do Phòng nghiên cứu & Phát triển sản 
phẩm của SAPP biên soạn bao gồm Bài 
test kiểm tra năng lực �ầu vào; Pre-CFA 
Level 1 và Level 2,...

Với �a dạng nội dung nhằm mang tới cho 
học viên kiến thức và trải nghiệm thực tế 
từ những khách mời �ã có kinh nghiệm 
nhiều năm, �ồng thời mở rộng cơ hội 
nghề nghiệp trong ngành.
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VỀ CHƯƠNG TRÌNH CFA
GIỚI THIỆU VỀ CFA
CFA - Chartered Financial Analyst - là chương trình học do Hiệp Hội CFA (Hiệp Hội quốc tế 

190,000 thành viên của hiệp hội trên 160+ quốc gia.

25,000+ công ty tuyển dụng 

các tiêu chuẩn nghề nghiệp

Mạng lưới rộng khắp

190,000+ CFA Charterholder 

Chứng chỉ uy tín

70+ 

Cơ hội thăng tiến

31,000+ doanh nghiệp sử 

Cơ hội tăng thu nhập

50%+ mức lương chênh lệch 
sau khi sở hữu chứng chỉ CFA

Thu nhập mơ ước

3,000$ 
trung bình tháng của 1 chuyên 
viên CFA Level 2 tại Việt Nam 
(chưa tính lương thưởng)

Kiến thức thực tế

95% 
chương trình học phản ánh chính 
xác tình hình thực tế trong quá 
trình làm việc
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ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CFA CHARTERHOLDER 

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO
CỦA CHƯƠNG TRÌNH CFA

Viện CFA không yêu cầu thí sinh 

tham dự kì thi CFA, ứng viên cần 

Khoảng thời gian từ lúc dự thi CFA Level 1 

Có ít nhất 4000 giờ làm việc và/hoặc theo 
học chương trình cao học (chương trình 
học yêu cầu ít nhất 3 năm học liên tiếp)

chương trình CFA
Cung cấp 2-3 thư giới thiệu 

từ Charterholder

Đăng ký và trở thành 
CFA Charterholders

Tối thiểu 36 tháng kinh 
nghiệm làm việc liên quan

Bước 1 Bước 3

Bước 2 Bước 4
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CFA

LEVEL 1 | CẤP ĐỘ KIẾN THỨC

Hệ thống hóa những kiến thức & khái 
niệm trong lĩnh vực Tài chính giúp học 
viên nắm chắc các công cụ cùng loại 

công cụ và loại hình báo cáo của các 
mô hình doanh nghiệp.

Có lợi thế lớn khi tham gia các cuộc thi
tài chính, thực tập và du học 

Công việc: Môi giới, tư vấn tài chính,
�ầu tư, các vị trí trong phòng tài chính
doanh nghiệp 

LEVEL 2 | CẤP ĐỘ KỸ NĂNG

Tập trung vào các nhóm công cụ và kỹ 

khả thi trong môi trường kinh doanh.

Được miễn giảm 3/7 chứng chỉ chuyên 
môn chứng khoán

Công việc: Phân tích tài chính, phân 

trong khối nguồn vốn,...

LEVEL 3 | CẤP ĐỘ ỨNG DỤNG

Cung cấp kiến thức mang tính chiến lược 
trong doanh nghiệp, tập trung vào các 

tích �ầu tư, M&A, thẩm �ịnh giá, vị trí

kỹ năng ứng dụng vào quản lý danh mục 

Sở hữu chứng chỉ CFA, tiến gần hơn tới 
việc trở thành Charterholder

Công việc: Nắm giữ các vị trí quản lý 
cấp cao trong lĩnh vực tài chính (quản 
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hình báo cáo của các mô hình doanh
nghiệp. Học viên �ược nắm chắc các 

năng phân tích tài chính, xây dựng mô
hình �ịnh giá, xác �ịnh các cơ hội, tính 

�ầu tư và lên kế hoạch hiệu quả



PHÂN NHÓM CÁC MÔN HỌC CFA

THỜI GIAN & HÌNH THỨC THI CFA

Quantitative Methods
Economics
Financial Statement 
Analysis

Tools

Corporate Issuers
Portfolio Management

Portfolio Management
& Analysis 

Ethical and Professional 
Standards

Ethical & Professional
Standards

Equity Investments
Fixed Income
Derivatives
Alternative Investments

Assets
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4 lần/năm: Tháng 2 - Tháng 5 - Tháng 8 - Tháng 11

4.5 giờ chia làm 2 buổi thi

100% trắc nghiệm trên máy tính

180 câu hỏi trắc nghiệm, 90 câu hỏi mỗi buổi

3 lần/năm: Tháng 5, Tháng 8, Tháng 11

4 giờ 24 phút, chia làm 2 buổi thi

100% trắc nghiệm trên máy tính

88 câu hỏi trắc nghiệm, 44 câu hỏi mỗi buổi

2 lần/năm: Tháng 2, Tháng 8

4 giờ 24 phút, chia làm 2 buổi thi

Tự luận kết hợp trắc nghiệm trên máy tính

8 - 11 câu hỏi tự luận (buổi 1) & 44 câu hỏi trắc nghiệm (buổi 2)
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ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI 

Hà Nội
IIG Việt Nam - Trung Yên Plaza, số 1 
Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

TP. HCM
Nhất Nghệ Education - 105 Bà 
Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 
3, TP.HCM.

IG Việt Nam - Tòa nhà The Sun 
Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, 
Quận 2, TP.HCM.

ĐĂNG KÝ THI

trình CFA, thí sinh cần: 

Đăng ký online trên www.cfainsti-
tute.org. Viện CFA không yêu cầu học 
viên nộp bằng cấp mà chỉ cần kê khai 

-
tute có thể kiểm tra các bằng cấp mà 

KHÓA HỌC CFA
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LỆ PHÍ THI

Phí tài liệu

Đóng 1 lần duy nhất với 
Phí ghi danh     

350$ 250$

299$
Đóng sớm

trước kì thi 6 tháng trước kỳ thi 3 tháng

Đóng tiêu chuẩn

900$ 1200$

* Đã bao gồm chi phí tài liệu bản mềm: curriculum, practice & mock exam. 

KHÓA HỌC CFA
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TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO TẠI

SAPP ACADEMY

Study Experience Department (Bộ phận Trải nghiệm học tập)
Chịu trách nhiệm chuẩn hóa các chương trình �ào tạo dựa trên �úng nhu cầu của học 
viên. Bộ phận này sẽ nỗ lực tạo ra những trải nghiệm thú vị, giúp người học hứng thú với 
kiến thức, �ổi mới tư duy, bộc lộ các tiềm năng vốn có trong họ. 
Bằng phương pháp Học tập chủ �ộng, học viên tại SAPP �ược là “nhà kiến tạo” trong quá 
trình khám phá và biến tri thức thành tài sản quý giả của riêng họ.

Customer Experience Department (Bộ phận Trải nghiệm khách hàng)
Chịu trách nhiệm �em �ến dịch vụ Chăm sóc học viên tận tâm và chu �áo nhất.

Personalized Experience Department (Bộ phận Cá nhân hóa trải nghiệm)
Thấu hiểu những khao khát và khó khăn của người học, SAPP xây dựng các chương trình 
�ặc biệt giúp học viên �ược kết nối với doanh nghiệp, mentor và nhận cơ hội thực tập 
sớm.
Bắt �ầu từ sự thấu hiểu, nỗ lực và kết thúc bằng sự hài lòng của học viên, SAPP mong 
muốn �ược �ồng hành cùng người học trên con �ường chinh phục �am mê Phân tích, Tài 
chính, Đầu tư.

SAPP Academy theo �uổi triết lý “Learner Focus” - Đặt học viên vào trung tâm. Qua �ó, thiết 
kế những trải nghiệm phù hợp với �úng nhu cầu của họ.

KHÓA HỌC CFA
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PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 
ACTIVE LEARNING METHOD
Với triết lý lấy người học làm trung tâm, các chương trình �ào tạo tại SAPP �ược thiết kế theo 
Phương pháp học tập chủ �ộng (Active Learning Method). 
Đặc biệt, thông qua phương pháp học tập dựa trên tình huống và vấn �ề (Case-based 
Method), học viên có thể hiểu nhanh, nhớ lâu, vận dụng sáng tạo trong quá trình thi và tích lũy 
�ược thêm nhiều tri thức cũng như kỹ năng thực tế �ể có thể ứng dụng trong bối cảnh ngành 
nghề của chính mình. 

Nâng cao mức �ộ tương tác của học viên
Thay vì nghe giảng và ghi nhớ một chiều, 
học viên sẽ �ược làm chủ quá trình suy 
nghĩ, xây dựng kiến thức và rèn luyện kỹ 
năng của mình, nâng cao �ộng lực và 
tăng mức �ộ hòa nhập cho học viên.

Nâng cao khả năng hiểu bài và ghi nhớ
kiến thức
Thông qua việc ứng dụng thông minh kiến thức 
vào �a dạng các tình, phương pháp học tập 
chủ �ộng giúp học viên hiểu bài nhanh hơn và 
ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Nâng cao mức �ộ cam kết của học viên
Với các hoạt �ộng có nhiều ý nghĩa và có 
tính tương tác cao, học viên có thể duy trì 
sự hứng thú và kiên trì xuyên suốt quá trình 
học tập. 

Nâng cao kết quả học tập của học viên
Học viên hiểu, nhớ kiến thức hơn và hài lòng hơn 
với khóa học thường sẽ có �iểm số và kết quả 
học tập tốt hơn.
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HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Study Experience Department (Bộ phận Trải nghiệm học tập)
Chịu trách nhiệm chuẩn hóa các chương trình �ào tạo dựa trên �úng nhu cầu của học 
viên. Bộ phận này sẽ nỗ lực tạo ra những trải nghiệm thú vị, giúp người học hứng thú với 
kiến thức, �ổi mới tư duy, bộc lộ các tiềm năng vốn có trong họ. 
Bằng phương pháp Học tập chủ �ộng, học viên tại SAPP �ược là “nhà kiến tạo” trong quá 
trình khám phá và biến tri thức thành tài sản quý giả của riêng họ.

Customer Experience Department (Bộ phận Trải nghiệm khách hàng)
Chịu trách nhiệm �em �ến dịch vụ Chăm sóc học viên tận tâm và chu �áo nhất.

Personalized Experience Department (Bộ phận Cá nhân hóa trải nghiệm)
Thấu hiểu những khao khát và khó khăn của người học, SAPP xây dựng các chương trình 
�ặc biệt giúp học viên �ược kết nối với doanh nghiệp, mentor và nhận cơ hội thực tập 
sớm.
Bắt �ầu từ sự thấu hiểu, nỗ lực và kết thúc bằng sự hài lòng của học viên, SAPP mong 
muốn �ược �ồng hành cùng người học trên con �ường chinh phục �am mê Phân tích, Tài 
chính, Đầu tư.

Hiện nay, SAPP �ang áp dụng khóa học CFA theo 3 hình thức học tập �a 
dạng, thuận tiện cho học viên lựa chọn: 

KHÓA HỌC CFA
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Trực tiếp tại 
trung tâm 

theo lịch khai 
giảng cố �ịnh

Học tập kết 
hợp (Blended 

Learning) 

Trực tuyến qua 
video bài 
giảng HD 
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GIỚI THIỆU BLENDED LEARNING
Học tập kết hợp (Blended Learning) là hình thức học CFA theo hướng tiếp cận hiện �ại, kết hợp 
linh hoạt giữa hình thức học tương tác trực tiếp tại lớp học và học trực tuyến thông qua các 
video bài giảng �ã �ược quay sẵn. 

Với hình thức Blended Learning, chương trình học CFA tại SAPP �ược thiết kế với �a dạng các 
cấu phần không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn tập trung vào hoạt �ộng ôn tập cũng như những 
thảo luận, phân tích các tình huống có thể ứng dụng �ược trong thực tế.

Nâng cao kết quả học tập của học viên
Học viên hiểu, nhớ kiến thức hơn và hài lòng hơn 
với khóa học thường sẽ có �iểm số và kết quả 
học tập tốt hơn.

KHÓA HỌC CFA
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Tiết kiệm thời gian, linh hoạt hình 
thức học tập

Tối ưu quá trình ôn tập giúp nâng 
cao kết quả kỳ thi

Được tương tác, nâng cao kinh 
nghiệm, kỹ năng nhờ các cấu phần 
bổ trợ

Tự chủ hơn trong việc cải thiện 
kiến thức và trình �ộ nhanh chóng
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MÔ HÌNH
ĐÀO TẠO

01. GIAI ĐOẠN PREPARE - CHUẨN BỊ

trợ kiến thức và nền tảng tiếng Anh chuyên biệt kéo 
dài 2 - 3 tuần.

03. GIAI ĐOẠN PERFORM - THỰC CHIẾN

SAPP Way là một chiến lược học tập toàn diện, với triết lý �ào tạo dựa trên cơ sở nghiên cứu về cách các ứng viên học tập và sở hữu chứng chỉ CFA.

Chương trình �ào tạo �ược thiết kế theo “chuẩn Havard” �ể giúp học viên �ạt �ược kết quả mong muốn một cách hiệu quả ngay từ giai �oạn tiếp 
cận thông qua trải nghiệm với mô hình �ào tạo �ộc quyền gồm 3 giai �oạn: Prepare - Practice - Perform. Tất cả các giai �oạn này �ều hướng tới việc 
luyện thi CFA hiệu quả, tiếp bước chinh phục văn bằng và sở hữu danh vị CFA Charterholder.

Trong suốt quá trình luyện thi, học viên sẽ �ược cung cấp giải pháp học tập toàn diện bởi �ội ngũ giảng viên CFA Charterholder chuyên gia, �ội ngũ 
Tutor có chuyên môn và các phòng ban hỗ trợ chuyên biệt như: Trải nghiệm dịch vụ học viên (CX), Nghiên cứu và phát triển (R&D). Kiểm soát chất lượng 
(QC) chuyên biệt.
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02. GIAI ĐOẠN PRACTICE - THỰC HỌC

SAPP Way là một chiến lược học tập toàn diện, với triết lý �ào tạo dựa trên cơ sở nghiên cứu về cách các ứng viên học tập và sở hữu chứng chỉ CFA.

Chương trình �ào tạo �ược thiết kế theo “chuẩn Havard” �ể giúp học viên �ạt �ược kết quả mong muốn một cách hiệu quả ngay từ giai �oạn tiếp 
cận thông qua trải nghiệm với mô hình �ào tạo �ộc quyền gồm 3 giai �oạn: Prepare - Practice - Perform. Tất cả các giai �oạn này �ều hướng tới việc 
luyện thi CFA hiệu quả, tiếp bước chinh phục văn bằng và sở hữu danh vị CFA Charterholder.

Trong suốt quá trình luyện thi, học viên sẽ �ược cung cấp giải pháp học tập toàn diện bởi �ội ngũ giảng viên CFA Charterholder chuyên gia, �ội ngũ 
Tutor có chuyên môn và các phòng ban hỗ trợ chuyên biệt như: Trải nghiệm dịch vụ học viên (CX), Nghiên cứu và phát triển (R&D). Kiểm soát chất lượng 
(QC) chuyên biệt.

.
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Tối ưu quá trình ôn tập giúp nâng 
cao kết quả kỳ thi
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Pre CFA Level 1 và Level 2 bản Tiếng Việt



CFA Charterholder
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NGUỒN LỰC

ĐÀO TẠO

50+ GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA

BỘ PHẬN KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG CHUYÊN BIỆT

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI

Ưu tiên hàng �ầu của SAPP là chất lượng giảng 
dạy. Bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu rộng, 
mọi giảng viên �ều �ược �ào tạo về kỹ năng sư 
phạm, �ược thúc �ẩy chủ �ộng tích hợp nhiều 
phương pháp �ể giúp học viên nắm  vững lý 
thuyết, hiểu rõ bản chất và sáng tạo vận dụng 
trong quá trình làm bài thi cũng như công việc 
thực tế hàng ngày.

Mọi giai �oạn trước, trong và sau khóa học, 
học viên sẽ �ược nhận giải pháp học tập kịp 
thời �ể tối ưu kết quả luyện thi với hướng dẫn 
kế hoạch bổ trợ chi tiết từ bộ phận Khảo thí 
chất lượng học tập thông qua các bài kiểm 
tra �ánh giá năng lực �ầu vào, kiểm tra giữa 
kỳ, cuối kỳ và �ề thi thử mô phòng �ề thi thật.

Gồm 03 cơ sở �ào tạo trực tiếp nằm tại trung 
tâm của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, có tổng diện 
tích mỗi cơ sở lên tới 600m2 với phòng học 
khang trang �ược trang bị �ầy �ủ thiết bị học 
tập hiện �ại. 
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NGUỒN LỰC

ĐÀO TẠO

KHO 50+ TÀI LIỆU BỔ TRỢ
CHUYÊN SÂU

PHÒNG TRẢI NGHIỆM
DỊCH VỤ HỌC VIÊN CHUYÊN BIỆT

TUTOR CHUYÊN MÔN CAO
Đồng hành cùng học viên xuyên suốt quá 
trình học tập, luyện thi �ể giải áp mọi thắc 
mắc, củng cố kiến thức với hoạt �ộng-
coaching và Revision giúp học viên �ạt 
�ược mục tiêu học tập của mình.

SAPP Academy là trung tâm luyện thi CFA duy 
nhất có �ội ngũ R&D - Nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm chuyên biệt, có chuyên môn 
cao, �em tới hơn 50 tài liệu bổ trợ chuyên sâu 
cho học viên về cả từ vựng và kiến thức 
chuyên ngành.

Mọi khó khăn của học viên xoay quanh thủ tục 
CFA, học liệu, thắc mắc trong quá trình học 
�ều �ược bộ phận Trải nghiệm dịch vụ học 
viên chuyên biệt hỗ trợ giải �áp trong 24/7, với 
sự hài lòng cao nhất �ược �o liên tục theo chỉ 
số NPS - Đánh giá sự hài lòng của khách hàng.
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TRẦN TRỌNG KIÊN, CFA 
Giảng viên phụ trách môn Corporate Finance, 
Derivatives

Phó phòng nghiên cứu phát triển tại Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội;
Thạc sĩ tài chính (Msc) tại trường Đại học 
quốc gia Dong Hwa Đài Loan.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐỖ THU PHƯƠNG, CFA 
Giảng viên phụ trách môn Portfolio Management, 
Alternatives Investment, Equity, Derivatives

Trưởng nhóm tư vấn �ầu tư cá nhân tại trung 
tâm tư vấn Icenter - BSC;
Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Kinh tế tiền 
tệ tại Đại học Paris Dauphine;
Phân tích �ịnh lượng tại BIDV Securities (BSC).

NGÔ MINH HOÀNG, CFA 
Giảng viên phụ trách môn Quantitative Methods, 
Economics, Fixed Income

Trưởng nhóm Giao dịch Trái phiếu tại TP Bank;
8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài 
chính, chứng khoán: Tiên Phong Bank, Công 
ty Chứng khoán BSC;
Cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại 
trường Đại Học Ngoại thương, giải 3 cuộc thi 
khởi nghiệp do VCCI tổ chức năm 2010.
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HOÀNG VIỆT ANH, CFA
Giảng viên phụ trách môn Ethics, Fix Income, 
Economics, Derivatives

Head of Trading and Treasury tại Pinetree 
Securities (Hanhwa Group);
Top 10% �iểm cao nhất thế giới trong kỳ thi 
CFA ở cả 3 level;
Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư tại Đại học 
Birmingham, Birmingham, United Kingdom.

PHẠM HỒNG QUÂN, CFA
Giảng viên phụ trách môn Fixed Income, 
Quantitative Methods, Portfolio Management, 
Derivatives

Business Development Manager tại Ngân 
hàng TMCP Quân Đội;
2 lần �ạt học bổng Access của CFA Institute.

LÊ ANH TRIẾT, CFA
GIảng viên phụ trách môn Economic, Fixed 
Income, Derivatives, Ethics

Giám �ốc bộ phận quản lý vốn ACB
Former Senior Specialist tại Manulife
Top 10% Highest score in 2018 June Level III CFA 
Exam
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NỘI DUNG PHẢN HỒI

Phản hồi về lớp học (nội dung, chương trình học,

Thủ tục hoàn trả học phí

Phản hồi về giảng viên Trong vòng 01 ngày làm việc

Trong vòng 01 ngày làm việc

Trong vòng 07 ngày làm việc

Trong 02 giờ làm việc

Không quá 04 giờ làm việc

Không quá 04 giờ làm việc

THỜI GIAN PHẢN HỒI

*Trích bảng Quy chuẩn phục vụ học viên tại SAPP Academy

*Chỉ số NPS – Đánh giá sự hài lòng của khách hàng (Tháng 6, 7, 8/2022)

0% học viên thất vọng.

10,33% học viên hài lòng;

89,67% học viên rất hài lòng;

89,67%

10,33%

DỊCH VỤ HỌC TẬP
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CÁC CÔNG TY NON - BIG LỚN
Hợp tác tổ chức các kỳ tuyển dụng thực tập sinh.

SAPP Academy
và các đối tác

giúp học viên có cái nhìn trực quan về môi trường 
làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BVSC

Hợp tác tuyển thực tập sinh thông qua chương trình 
học bổng CFA Scholarship - Race for Success 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC NHƯ  
VINAMILK, AGRIBANK,...
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Nhà tài trợ Đồng cuộc thi "Go Finance 2022" - cuộc 
thi học thuật về lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán có 

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SINH VIÊN SSC 
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

Nhà tài trợ bạc cho cuộc thi "I-Invest 2022" - Cuộc 
thi Tài chính - Chứng khoán lớn nhất toàn miền Bắc 
dành cho Sinh viên.

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SIC (ĐẠI HỌC 
NGOẠI THƯƠNG)

Nhà tài trợ Vàng cuộc thi: “BA Financial Research 
Challenge 2020”, nhà tài trợ Bạc, Cố vấn chuyên 

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SEC (HỌC VIỆN 
NGÂN HÀNG)

Tài trợ tổ chức cuộc thi "Phân tích kinh doanh Future 
Bussiness 2021".

CÂU LẠC BỘ B&F (ĐẠI HỌC RMIT)

KHU VỰC HÀ NỘI
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Nhà Tài trợ Đồng cuộc thi “Sàn chứng khoán ảo 
FESE 2020”.

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN FESE (ĐẠI HỌC KINH 
TẾ - LUẬT)

Nhà Tài trợ Bạc, Bảo trợ chuyên môn cuộc thi “Sinh 
viên với Tài chính FSC 2021”.

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SESC (ĐẠI HỌC 
NGOẠI THƯƠNG CS2)

Nhà tài trợ Bạc cuộc thi: “RMIT Research Challenge 
2021", nhà Tài trợ Vàng, cố vấn nội dung cuộc thi: 
”Intelligent Investment Competition 2020”.

CÂU LẠC BỘ TÀI CHÍNH - RMIT FINANCE CLUB SGS 
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT)

Nhà tài trợ Bạc, cố vấn nội dung “Cuộc thi 
FINSPEED 2021”.

CÂU LẠC BỘ TÀI CHÍNH (TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC 
TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HCM)

tư 2021".

NHÓM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH SFR (UEH 
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH)

KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
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Hotline/zalo 0971 354 969

SAPP Customer Support

support@sapp.edu.vn

DỄ DÀNG KẾT NỐI 24/7 
CÙNG BỘ PHẬN TRẢI 
NGHIỆM DỊCH VỤ HỌC VIÊN

HỖ TRỢ HỌC VIÊN ĐA DẠNG 
VÀ TOÀN DIỆN

Hỗ trợ thông tin chương trình CFA (Hỗ trợ tư 

Chính sách học viên (Hỗ trợ các chính sách 

chuyển nhượng và hoàn trả học phí);

Phản hồi về dịch vụ học tập (Hỗ trợ ghi 
nhận phản hồi về chất lượng và dịch vụ 
học tập: giảng viên, công tác tổ chức lớp, 
cơ sở vật chất và nhân viên hỗ trợ );

Hỗ trợ Trải nghiệm Học viên (Hỗ trợ học 
viên về các kiến thức chuyên môn và các 
cơ hội nghề nghiệp);

Hỗ trợ kiến thức chuyên môn;

Hỗ trợ cơ hội nghề nghiệp;

Hỗ trợ thư viện - phòng tự học;

KHÓA HỌC CFA
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Là trung tâm �ào tạo duy nhất có khối Trải 
nghiệm dịch vụ học viên, có chuyên viên riêng 
biệt quản lý trải nghiệm học tập với bộ quy tắc 
chuẩn mực phục vụ học viên toàn diện. SAPP 
Academy luôn mong muốn tạo ra những trải 
nghiệm học tập khác biệt trong suốt quá trình 
học tập của học viên.



HỌC VIÊN NÓI VỀ

SAPP

Trong thời gian mình học tập và ôn thi 
, mình có nhờ thêm cả sự trợ giúp của 
tutor ở bên SAPP rất nhiều. Các bạn 
ều hướng dẫn mình rất nhiệt tình và 
chu áo. 

Qua các buổi coaching, mình ã 
ược các bạn tutor chỉ dẫn thêm về 
các phương pháp học thế nào cho 
hợp lý. Đồng thời, ược review lại 
những phần kiến thức nắm chưa sâu 
cũng như chữa ề, giải áp thắc mắc  
một cách cực kỳ chi tiết.

BẠN NGUYỄN ĐỨC HIẾU
Phòng Quản lý, giám sát các tổ chức
tín dụng tại NHNN – Chi nhánh Hà Nội
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Cá nhân mình hài lòng nhất với SAPP 
ở ội ngũ giảng viên chất lượng 
không chỉ về kiến thức mà còn ở kỹ 
năng sư phạm. 

SAPP cũng rất cầu thị, từ các iều 
khoản về học lại hay dịch vụ hỗ trợ 
xuyên suốt quá trình học ến việc 
luôn luôn lắng nghe, lấy feed-back từ 
học viên. Khi có phản hồi chưa tốt, 
các bạn luôn sẵn sàng tiếp thu và 
thay ổi ngay.

CHỊ TRẦN THÙY LINH 
Chuyên viên phân tích - Saigon Ratings

Các anh chị giảng viên tại SAPP lồng 
ghép rất nhiều câu chuyện thú vị và 
kinh nghiệm thực tế vào trong trong 
quá trình giảng dạy. Mình ã thật sự 
ược truyền cảm hứng từ những câu 
chuyện ó.

Bên cạnh ó, mình rất ấn tượng với 
dịch vụ chăm sóc học viên của SAPP. 
Các bạn CX của trung tâm cũng hỗ 
trợ vô cùng nhiệt tình và theo sát mình 
trong suốt quá trình học tập.

CHỊ LÊ TRẦN QUỲNH THƯ
F&A Manager tại Innovature Consulting



HỌC VIÊN NÓI VỀ

SAPP
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Điều mình ánh giá cao nhất khi học 
tại SAPP là mô hình ào tạo 3P của 
trung tâm. Bởi nó ã củng cố thêm 
hiệu quả cho phương pháp học tập 
mình lựa chọn.

Thêm vào ó, SAPP cũng ã hỗ trợ 
mình rất nhiều trong việc ịnh hình lộ 
trình, kế hoạch học tập sao cho phù 
hợp với mục tiêu và năng lực của bản 
thân.

BẠN NGUYỄN TUẤN ĐĂNG HUY
TOP 10% CFA Level 1 kỳ thi tháng 11/2021

Từ những hiểu biết và kinh nghiệm làm 
việc của giảng viên tại SAPP, mình 
cũng ã có thêm những cái nhìn i 
sâu vào thực tiễn hơn. 

Chương trình CFA có lượng kiến thức 
nhiều hơn cả về bề sâu và rộng, iều 
ó giúp mình học hỏi nhanh hơn và 
nắm bắt ược cơ hội khi bước vào môi 
trường làm việc thực tế.

BẠN VŨ PHƯƠNG THẢO
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Ngân hàng
và Tài chính Quốc tế, Đại học Ngoại Thương
Top 10% CFA Level 1 kỳ thi tháng 2/2022

Mình quyết ịnh học CFA tại SAPP là vì có 
ội ngũ giảng viên 100% CFA Charterholder. 

Bên cạnh việc mình ược học với những 
giảng viên có chuyên môn cao, mình rất hài 
lòng với cách SAPP ã nhiệt tình hỗ trợ học 
viên. Ở SAPP, mình ã ược giúp ỡ từ vấn 
ề học tập cho tới thủ tục ăng ký thi CFA. 
Đồng thời SAPP cung cấp cho học viên rất 
nhiều tài liệu vô cùng hữu ích.

BẠN ĐINH HOÀNG NAM KHÁNH
Sinh viên năm 3 ngành Tài chính, UEH



QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ NHẬP HỌC

1 TƯ VẤN VÀ GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

2 KIỂM TRA ĐẦU VÀO (NẾU CÓ)

3 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

4 HOÀN TẤT THỦ TỤC TÀI CHÍNH

Học phí và các khoản thu khác 

nhập học.

5 NHẬP HỌC

chính sách, quyền lợi dành cho
học viên;

Giới thiệu về giáo trình, tài liệu 
học tập và các kênh hỗ trợ; 

Thông báo lịch học, thông tin 
giảng viên, Class Timeline khóa
học.

khó khăn gặp phải của học viên;

chứng chỉ CFA, chia sẻ các cơ 
hội và lợi thế của chứng chỉ phù 
hợp với mục tiêu nghề nghiệp;

biệt.

theo chương trình Quỹ Học bổng 
CFA* sẽ làm bài Kiểm tra chất 

lên tới 50% học phí.
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Gửi thông tin chi tiết về CFA cho bạn qua mail sau khi �ăng ký;

Hỗ trợ giải �áp mọi thắc mắc của bạn về CFA;

Miễn phí kiểm tra �ầu vào CFA;

Miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp với từng cá nhân.

LIÊN HỆ
VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI SAPP ACADEMY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT VỀ:
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