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THÔNG BÁO
Về việc Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh
EMBA khóa 14 năm 2015
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 2019/QĐ-BGDĐT
ngày 30/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân đào tạo Thạc sĩ QTKD giảng dạy bằng tiếng Anh), Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng
Anh (EMBA) khóa 14 năm 2015 với các nội dung sau:
1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh đào tạo các nhà lãnh
đạo/ quản lý chuyên nghiệp trong các tổ chức/ doanh nghiệp, những người có khả
năng điều hành hoạt động của tổ chức/ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong môi
trường toàn cầu hóa. Mục tiêu cụ thể là:
-

Cập nhật, nâng cao và hệ thống hóa những kiến thức quản trị kinh doanh
hiện đại, những xu hướng quản trị mới phù hợp với các tổ chức/ doanh nghiệp
hoạt động trong môi trường toàn cầu hóa, gắn thực tiễn với các lý thuyết hiện đại
về quản trị kinh doanh;

-

Phát triển kỹ năng và tố chất của nhà lãnh đạo/ quản lý chuyên nghiệp như:
kỹ năng phân tích kinh doanh, xác định vấn đề và giải quyết vấn đề hiệu quả; kỹ
năng quản lý thời gian và quản lý bản than; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng
giao tiếp, v.v;

-

Mở rộng cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với các doanh nhân
thành đạt trong nước và thế giới.

2. Phương pháp đào tạo
-

Chương trình EMBA sử dụng phương pháp tác động đa chiều lấy người học làm
trung tâm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học viên;

-

Tạo lập môi trường học tập cởi mở, thân thiện, giúp học viên thu nhận kiến thức
đa chiều và chủ động trong điều kiện học tập tốt: trang thiết bị trong phòng học
hiện đại, phòng máy tính, v.v;
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-

Phương pháp giảng dạy tích cực, có tính thực hành cao như thảo luận bài tập tình
huống, thảo luận nhóm, trao đổi với các doanh nhân thành đạt và các chuyên gia,
v.v.

3. Thời gian đào tạo:
Thời gian đào tạo 2 năm kể cả thời gian làm luận văn. Học viên học vào các buổi
tối trong tuần và/hoặc vào cuối tuần.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 120 học viên.
5. Điều kiện dự tuyển: Các thí sinh được quyền dự thi khi thỏa mãn một trong các
điều kiện sau:
-

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui ngành Kinh tế/ Quản trị Kinh doanh đạt
loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các trường hợp khác được
dự thi sau khi tốt nghiệp 01 năm;

-

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui các ngành khác với ngành Kinh tế/
Quản trị Kinh doanh đều được dự thi sau khi có ít nhất 01 năm kinh nghiệm
công tác (tính từ thời điểm cấp bằng đại học đến tháng 7/2015);

-

Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ tại chức các ngành Kinh tế/ Quản trị Kinh doanh
của các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học
Thương mại, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia), Học viện Ngân hàng, Học
viện Tài chính được dự thi sau khi tốt nghiệp 01 năm.

6. Môn thi tuyển sinh: 3 môn, trọng số của các môn thi là như nhau:
-

Kinh tế học;

-

Tiếng Anh;

-

Phỏng vấn và trắc nghiệm GMAT.

7. Thời gian tuyển sinh:
-

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 05/3/2015;

-

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 05/5/2015 đến ngày 15/7/2015;

-

Thời gian ôn tập: Từ tháng 4 đến tháng 7/2015;

-

Thời gian thi tuyển sinh: Trung tuần tháng 8/2015 (Lịch cụ thể sẽ
được thông báo trên website http://bsneu.edu.vn).

8. Học phí và kinh phí đào tạo: 105 triệu đồng
-

Học phí được đóng thành 4 đợt theo qui định (sẽ được thông báo chi tiết khi
nhập học);
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-

Học phí đã bao gồm tiền internet, tài liệu và giáo trình photo các môn học;

-

Học phí trên không bao gồm lệ phí thi tuyển, kinh phí học bổ sung kiến thức,
kinh phí thi lại và học lại, phí bảo lưu, phí gia hạn luận văn và bảo vệ lại luận
văn khi học viên không đảm bảo tiến độ và chất lượng của chương trình.

9. Học bổ sung kiến thức
Sau khi có kết quả tuyển sinh, chương trình sẽ tổ chức khóa học bổ sung kiến
thức gồm 3 môn cơ sở của ngành (bằng Tiếng Việt) cho các học viên đã trúng tuyển
nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và nền tảng về quản trị kinh
doanh.
Các học viên tốt nghiệp đại học chính quy ngành quản trị kinh doanh của
trường Đại học Kinh tế Quốc dân được miễn học bổ sung kiến thức.
10. Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Viện Quản trị Kinh doanh (Nhà 12), Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân, 207 Đường Giải Phóng (đi đường Trần Đại Nghĩa), Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ThS. Đoàn Minh Hạnh

ThS. Lê Thị Thu Hương

Điện thoại: (04) 3869 4197 (máy lẻ: 145)

Điện thoại: (04) 3869 4197 (máy lẻ: 129)

Di động: 091 2233 477

Di động: 0919 1916 29

Email: dmhanh@bsneu.edu.vn

Email: ltlhuong@bsneu.edu.vn

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)
- Các đơn vị trong trường
- Lưu Phòng TH, VQTKD

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
GS. TS. Trần Thọ Đạt
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