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“Ireland - một đất nước "Xanh", 
cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, 

con người nơi đây thật thân thiện.”



“Tôi rất yêu màu xanh Ireland, cây cỏ
xanh rì và không khí trong lành

làm Ireland đáng yêu và đáng sống.”



“Những kiến thức và trải nghiệm
có được từ một năm học tại Ireland 

sẽ giúp tôi thành đạt và trọn vẹn hơn.”



“Ireland là sự giao thoa tuyệt vời
giữa truyền thống và hiện đại.”



“Ireland nổi tiếng bởi hình ảnh 
xanh mượt phủ khắp các thắng cảnh 
thiên nhiên hùng vĩ và cung đường 

ven Đại Tây Dương ngoạn mục. 



“Những người bạn bản xứ tại Ireland 
chào đón và giúp đỡ tôi như
người thân trong gia đình.”



“Nhịp sống ở Ireland không quá
vội vàng, con người thật sự

thân thiện, thiên nhiên rất tuyệt vời.”



“Ireland là quốc đảo xanh, với
thiên nhiên thật tráng lệ.”



“Ireland có phong cảnh thiên nhiên
hùng vĩ, xinh đẹp. Con người ở đây

rất cởi mở, nhiệt tình và thân thiện.”



“Đất nước Ireland tràn ngập 
màu xanh và con người luôn 

nở nụ cười thân thiện. ”



“Chương trình được thiết kế phù hợp
với xu hướng phát triển, tạo điều kiện

cho sinh viên tiếp cận và giao lưu
với các chuyên gia trong ngành.”



“Các chương trình học ở National 
College of Ireland - NCI rất đa dạng
và thiên về nghiên cứu thực tiễn.”



“Tôi có cơ hội tham gia hội thảo
chuyên ngành để cập nhật kiến thức

tại Ireland, và ở các nước khác.”



“Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh tôi đang
theo học cho tôi cơ hội làm việc với một số
nhà khởi nghiệp trẻ từ Trung tâm Nghiên

cứu và Đổi mới Sáng tạo tại trường.”



“Sinh viên được khuyến khích tự đọc
và nghiên cứu, nêu quan điểm, 

tranh luận với giáo viên ở trên lớp.”



“Khóa học tại UL bao gồm các chuyến 
đi thực tế, khảo sát trong và ngoài 
Ireland mang lại nhiều kinh nghiệm 

thực tiễn cho sinh viên.”



“Học tập ở Ireland không chỉ giúp tôi
nâng cao kiến thức chuyên ngành
mà còn là cơ hội để tôi giao lưu

và học hỏi với các bạn bè quốc tế.”



“Môi trường học tập có tính quốc tế
cao của Ireland giúp tôi phát triển
sự tự tin và khả năng giao tiếp để

sẵn sàng cho những cuộc chơi lớn.”



“Ireland có môi trường giáo dục
toàn diện, độc lập, và sáng tạo.”



“Chương trình học tại UCD được
thiết kế thông minh, và chú trọng

vào nghiên cứu và ứng dụng.”
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