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PEGASUS INTERNATIONAL COLLEGE

An amazing opportunity exists for a number of young Vietnamese people to travel to 
Nepal and Norway, while undertaking an Australian qualification, the SIT30616 Certifi-
cate III in Hospitality, with a focus on cookery. A Norwegian governmental body, NOREC, 
finances a two-way mutual personnel exchange between organisations. The partners in 
this exchange are Pegasus International College in Danang and GATE [Global Academy 
for Tourism and Hospitality Education] in Pokhara, Nepal. The program is entitled 
“Global Food Trendsetters”.

INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME

Norwegian Agency For Exchange Cooperation

1 PROGRAM - 4 NATIONS - GLOBALY RECOGNIZED  QUALIFICATION

The program commences with an induction in Pokhara in August this year followed by a 
one-week youth camp in Norway. Upon returning to Pokhara, students will study at the 
renowned GATE College for a period of 5 months before returning to Danang to complete 
their studies with Pegasus College in January next year. The total program spans 12 
months. Students undertake such units as Western methods of cookery, Hygiene, Newari 
and Vietnamese cuisine and Barista skills. They will graduate with the Certificate III in 
Hospitality. Students will undertake two 6-week blocks of internship - one in Pokhara and 
the other in Danang – at a 4 or 5-star hotel or resort. Options will be offered for students to 
continue through the Certificate IV and Advanced Diploma in Hospitality Management.

Competition for places will be high and there are a number of prerequisites required.
•  A keen interest in pursuing a global career in hospitality/cookery
•  A current VN passport, or the ability to quickly get one
•  English language proficiency equivalent to IELTS 5.5 overall in speaking, listening, read-
ing and writing
•  Final suitability will be determined through an interview process and the decision of the 
panel will be final.

PROGRAM TIMELINE

/pegasus.college

The exchange programme will cover all official air travel Vietnam-Nepal-Norway-Ne-
pal-Vietnam; the cost of all visas; official accommodation in Pokhara and Danang plus 
utilities [electricity, water, gas, Wi-Fi]; official travel and entertainment; uniforms, cookery 
knife set, a monthly allowance – even the cost of extra warm clothing! Students however, 
are required to stay at the accommodation provided by the program in Danang and 
Pokhara. Not included are any additional accommodation or travel arrangements during 
holidays and personal spending outside the program.

Please call to register: +84 236 7301 555

ENQUIRIES: study@pegasus.edu.vn
Program arrangements subject to approval from NOREC.

HOW CAN NOREC SUPPORT STUDENTS?

and       http://www.pegasus.edu.vn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ PEGASUS 

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ

Được tài trợ bởi Cơ Quan Chính Phủ Nauy

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI NOREC, MỘT CƠ QUAN CHÍNH
PHỦ NAUY, CHO CÁC KHOẢN SAU:

Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời dành riêng cho thanh niên Việt Nam được đến Nepal và Nauy. 
Bạn sẽ không chỉ được giao lưu văn hóa mà còn được trải nghiệm chương trình học chất lượng 
cao của Úc với chứng chỉ được công nhận toàn cầu, SIT30616 Chứng chỉ III Quản trị khách sạn, 
chuyên ngành BẾP và NẤU ĂN. 

Chương trình được tài trợ bởi NOREC, một cơ quan chính phủ Na Uy nhằm hỗ trợ trao đổi nhân 
sự giữa các tổ chức. Các đối tác tham gia lần này là Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tại Đà 
Nẵng và GATE [Học viện Giáo dục Du lịch và Khách sạn Toàn cầu] tại Pokhara, Nepal. Chương 
trình được mang tên “Người dẫn đầu xu hướng Ẩm thực toàn cầu”

MỘT CHƯƠNG TRÌNH - BỐN QUỐC GIA - CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 

Chương trình sẽ bắt đầu với buổi giới thiệu tại Pokhara, Nepal vào tháng 8 năm nay, sau đó là “Trại hè 
Thanh niên” ở Na Uy. Khi trở lại Pokhara, các bạn sinh viên sẽ theo học tại trường Cao đẳng GATE nổi 
tiếng trong thời gian 5 tháng trước khi quay về Đà Nẵng để hoàn thành khóa học tại trường Cao đẳng 
Quốc tế Pegasus vào tháng 1 năm sau. Tổng thời gian của chương trình là 12 tháng. 

Các bạn sinh viên sẽ được học các phương thức chế biến món ăn phương Tây, nắm rõ quy tắc vệ sinh 
an toàn thực phẩm, tìm hiểu về ẩm thực Nepal và Việt Nam và luyện tập kỹ năng pha chế coffee 
chuyên nghiệp. Thêm vào đó các bạn sinh viên sẽ được thực tập 6 tuần ở Pokhara và 6 tuần ở Đà 
Nẵng, tại một trong những khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng 4 hoặc 5 sao trước khi tốt nghiệp với 
Chứng chỉ III về Quản trị Khách sạn. Các bạn cũng có thể lựa chọn tiếp tục học lên và nhận Chứng chỉ 
IV và Chứng chỉ nâng cao về Quản lý khách sạn tại trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus.

LỘ TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 

Vì chỉ có vài vị trí, nên sẽ có sự cạnh tranh cho các vị trí này. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH:
• Học viên có nguyện vọng theo đuổi sự nghiệp toàn cầu trong ngành khách sạn/ nấu ăn
• Học viên đã có hộ chiếu Việt Nam hoặc có thể làm hộ chiếu một cách nhanh chóng
• Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 5.5 cho từng học phần nói, nghe, đọc và viết
• Tất cả các ứng viên sẽ trải qua một cuộc phỏng vấn để được xét duyệt cuối cùng.

NOREC sẽ tài trợ tất cả vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Nepal-Na Uy; Chi phí thị thực; Chi phí chỗ ở tại 
Pokhara và Đà Nẵng cùng với các tiện ích như điện, nước, gas, Wi-Fi; Chi phí du lịch và giải trí chính 
thức; đồng phục, bộ dao nấu ăn, các khoản trợ cấp hàng tháng -  như khoản trợ cấp cho quần áo ấm! 
Tuy nhiên, sinh viên được yêu cầu ở tại chỗ ở được cung cấp bởi chương trình tại Đà Nẵng và Pokhara. 
Không bao gồm trong chương trình chi phí cho bất kỳ chỗ ở hoặc các chuyến đi du lịch nào khác 
trong các ngày lễ và chi tiêu cá nhân ngoài chương trình.

Gọi ngay HOTLINE để nhận thông tin về ưu đãi học phí: +84 236 7301 555

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ study@pegasus.edu.vn
Hoặc xem thêm thông tin tại      www.pegasus.edu.vn và                                                  
Việc sắp xếp chương trình cần thông qua sự đồng ý của tổ chức NOREC. 
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