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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 

___________ 

 

Số:            / TB-QT&KD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm  

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  
 

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh, liên kết đào tạo giữa  

Khoa QT&KD thuộc ĐHQGHN và Trường Kinh doanh IPAG, Cộng hòa Pháp  

năm 2018 

- Căn cứ Quyết định cấp phép số 433/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/02/2016 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ủy quyền cho Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) ký hợp đồng 

triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh liên kết quốc tế với 

Trường Kinh doanh IPAG, Cộng hòa Pháp; 

- Căn cứ Công văn số 167/HTQT ngày 19/06/2015 của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thỏa thuận hành chính về tương đương văn bằng với Pháp; 

- Căn cứ Quyết định số 4581/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/11/2017 của ĐHQGHN về việc ủy quyền 

ký phụ lục hợp đồng và cho phép triển khai chương trình học bổ sung kiến thức để mở rộng 

đối tượng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh liên kết giữa Khoa 

QT&KD và Trường Đại học Kinh doanh IPAG; 

- Nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đối với nguồn nhân lực chất lượng quốc tế trong lĩnh 

vực Quản trị điều hành tổ chức và doanh nghiệp, Khoa Quản trị và Kinh doanh tổ chức tuyển 

sinh Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh khóa 4, niên khóa 2018 – 2010. 

1. Những đặc điểm của chương trình 

- 6 ưu điểm nổi bật của chương trình đào tạo: (i) Chương trình được ĐHQGHN cấp phép và 

được Cục Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; (ii) 

Hình thức xét tuyển linh hoạt, hiện đại; (iii) Nội dung đào tạo liên ngành có tính ứng dụng 

cao; (iv) Đội ngũ giảng viên xuất sắc trình độ quốc tế được lựa chọn từ Trường Kinh doanh 

IPAG và HSB, ĐHQGHN; (v) Môi trường học tập sáng tạo, thân thiện, cơ sở vật chất hiện 

đại, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp; (vi) Cơ hội phát triển các mối quan hệ trong cộng đồng 

HSB với hơn 12.000 cựu học viên, cơ hội du học, học tiếp lên Tiến sĩ tại Việt Nam, Pháp và 

các nước trên thế giới. 

- Khoa Quản trị và Kinh doanh (Hanoi School of Business and Management - HSB) trực thuộc 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập từ năm 1995 với sứ mệnh “đào tạo 

các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành chuyên nghiệp cho cả khu vực công và khu vực tư, và 

đóng góp tích cực trong quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các khoa học quản trị 

liên ngành tại Việt Nam” và tầm nhìn “đến năm 2020 VNU-HSB sẽ trở thành một tổ chức 

nghiên cứu, tư vấn và đào tạo liên ngành hàng đầu tại Việt Nam và Asean về quản trị chiến 

lược, công nghệ, doanh nghiệp và phát triển bền vững”. HSB đã trở thành một thương hiệu 

nổi tiếng và dẫn đầu Việt Nam với các chương trình thạc sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều 

hành và các hoạt động tư vấn cho cả khu vực công và tư với hơn 12.000 cựu học viên, trong 
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số đó có nhiều người đang là bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch và các CEO nổi tiếng của Việt 

Nam. 

- Trường Kinh doanh IPAG được sáng lập năm 1965 bởi Jacques Rueff, thành viên của Viện 

Hàn lâm Pháp và Cố vấn của Tướng de Gaulle. IPAG được biết đến là trường đại học nổi 

tiếng gắn liền với những thành tựu xuất sắc trong hơn 50 năm qua. Các chương trình của 

trường được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức mới và kĩ năng chuyên môn 

hiện đại, giúp học viên trở thành những nhà quản lý và các doanh nhân thành đạt trong tương 

lai của cả khu vực công và tư nhân. IPAG hiện có 04 cơ sở đào tạo, trong đó có 02 tại Pháp 

(Paris và Nice) và 02 tại nước ngoài (Côn Minh, Trung Quốc và Riveside, Hoa Kỳ). IPAG có 

quan hệ hợp tác với 113 trường đại học tại 36 quốc gia khắp các châu lục. Nhờ vào chất 

lượng đào tạo vượt trội của mình nên trong số các trường về kinh doanh của Pháp, theo xếp 

hạng đánh giá 5 năm liền, IPAG được xếp hạng 06 về đào tạo và xếp thứ 07 về nghiên cứu 

trong lĩnh vực quản trị. Theo xếp hạng năm 2014 của Eduniversal Ranking thì IPAG đứng 

thứ 38 trong số các trường về quản trị kinh doanh tại Pháp và đứng thứ 14 trong số các trường 

kinh doanh thuộc nhóm tốt và có ảnh hưởng mạnh cấp vùng của khu vực Tây Âu. Theo xếp 

hạng năm 2014 của Webometrics thì IPAG xếp thứ 29 trong số các trường kinh doanh tại 

Pháp, đứng thứ 140 trong khối Liên minh châu Âu và đứng thứ 393 thế giới. Trong 2 năm 

gần đây, IPAG lọt vào Top 300 các trường trên thế giới và thứ 3 tại Pháp đào tạo về kinh tế 

theo “The Shanghai Academic Ranking of World Universities” (năm 2017); số 1 trường Kinh 

doanh ở Pháp trong bảng xếp hạng rePEc (năm 2016). 

2. Chương trình đào tạo và bằng cấp 

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, gồm 60 tín chỉ với 11 môn học được chia thành 3 mô-

đun và luận văn (xem thêm Phụ lục 1). 

- Thời gian đào tạo: từ 18 -22 tháng (Lịch học vào Thứ 7 & Chủ nhật). 

- Địa điểm đào tạo: Nhà B1, Khoa Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

- Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (Master of Science in Business 

Management) do Trường Kinh doanh IPAG, Cộng hoà Pháp cấp. 

- Tất cả các học viên khi tham gia chương trình đào tạo đều có cơ hội trải nghiệm môi trường 

học tập tại Trường Kinh doanh IPAG trong thời lượng 01 học phần. HSB sẽ hỗ trợ chi trả các 

chi phí ăn ở và học tập trong thời gian này. 

3. Phương thức đăng ký dự tuyển 

• Ứng viên truy cập theo đường link trực tuyến qua địa chỉ: goo.gl/gwRwKf và thực hiện đăng 

ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn (hoặc liên hệ phòng tuyển sinh để nhận hướng dẫn chi 

tiết). 

• Ứng viên đăng ký dự tuyển trực tiếp qua phòng Tuyển sinh nộp kèm hồ sơ theo quy định. 

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

- Là nhà lãnh đạo, quản trị, điều hành, cán bộ, chuyên viên đang công tác tại các cơ quan thuộc 

chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ… 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FgwRwKf&h=ATMJIcI9xG7UA0vPBhV0Y2CJlovHMXvlgnw68c43ZIm8dxM9Upleer9xqEfqFScx_ag6CpJ4I2UvEalf7h0xTBK6ekJqmx_9kTFL9K0LFypuS97Yt9HuBsM8TJ62bxhtLvtJXIvdjzo3
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- Có bằng Cử nhân loại Khá trở lên thuộc các nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài 

chính-Ngân hàng-Bảo hiểm, Kế toán-Kiểm toán và Quản trị - Quản lý… của một trường đại 

học tại Việt Nam; hoặc bằng đại học nước ngoài tương đương 240 tín chỉ châu Âu. 

- Ứng viên có bằng cử nhân loại Khá trở lên không thuộc các nhóm ngành trên phải có chứng 

chỉ hoàn thành bổ sung kiến thức với chương trình gồm 8 môn học (38 tín chỉ) theo quy định 

của Đại học Quốc gia Hà Nội. Lịch học bổ sung kiến thức sẽ được thông báo trực tiếp tới ứng 

viên khi ứng viên đăng ký dự tuyển. 

- Có chứng chỉ B2 tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu (IELTS 5.5. hoặc tương đương). 

(xem thêm Phụ lục 2 và 3) 

- Điều kiện được miễn nộp chứng chỉ tiếng Anh: cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: (i) 

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh; (ii) Có bằng tốt nghiệp đại học toàn phần tại 

nước ngoài, ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh. 

5. Hình thức tuyển sinh 

Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp do giảng viên của HSB và Trường Kinh doanh IPAG 

để kiểm tra kinh nghiệm làm việc, động lực học tập và trình độ tiếng Anh. 

6. Thời gian đăng ký xét tuyển và khai giảng khóa học 

- Phát hành hồ sơ: Liên hệ phòng tuyển sinh.  

- Lịch phỏng vấn: Hội đồng tuyển sinh tiến hành phỏng vấn liên tục khi ứng viên có nhu cầu 

dự tuyển vào chương trình 

- Lịch khai giảng khóa học (dự kiến): tháng 07 và 12/2018  

- Quy mô tuyển sinh: 35 học viên/lớp. 

7. Học phí, học bổng, lệ phí 

      7.1. Học phí, học bổng 

- Học phí của toàn bộ chương trình là 148.000.000.VND/ khóa học 18-22 tháng (Bằng chữ: 

Một trăm bốn mươi tám triệu đồng); 

- Học phí được nộp thành các đợt theo qui định và sẽ được thông báo sau khi nhập học;  

- Học viên có kết quả kiểm tra đầu vào và kết quả học tập toàn khóa xuất sắc có cơ hội được 

nhận học bổng bán phần; 

- Học phí đã bao gồm toàn bộ chi phí đào tạo, hội thảo học tập, tham quan thực tế; chi phí cơ 

sở vật chất, phòng học, tài liệu; chi phí quản lý, dịch vụ teabreak, hỗ trợ chi phí ăn và ở khi 

tham gia học tập 01 môn tại Pháp…; 

- Học phí chưa bao gồm lệ phí đăng ký dự thi xét tuyển đầu vào, lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí 

thi lại, học lại (nếu có). 

      7.2. Lệ phí dự thi 

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/thí sinh; 

- Lệ phí đăng kí hồ sơ và xét tuyển đầu vào: 1.000.000 đồng/thí sinh; 

- Lệ phí học ôn tập tiếng Anh sẽ thông báo theo lịch học của từng lớp; 
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- Lệ phí học bổ sung kiến thức: 10.000.000 đồng/ khóa bổ sung kiến thức (08 môn học). 

8. Hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ đăng ký dự thi được phát hành theo mẫu tại Khoa Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN, 

gồm các giấy tờ sau: 

A. Giấy tờ bắt buộc: 

1.  Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của HSB 01  bản gốc 

2.  Chứng minh thư nhân dân 01  bản sao 

công chứng 

3.  Sơ yếu lý lịch 01 bản gốc 

4.  Giấy khám sức khỏe 01 bản gốc 

5.  Bằng tốt nghiệp đại học 01 bản sao 

công chứng 

6.  Bản dịch tiếng Anh của Bằng tốt nghiệp đại học (nếu bằng gốc 

không có phần bằng tiếng Anh) 

01 bản dịch 

công chứng 

7.  Bảng điểm đại học 01 bản sao 

công chứng 

8.  Bản dịch tiếng Anh Bảng điểm đại học (nếu bảng điểm gốc 

không có phần bằng tiếng Anh) 

01 bản dịch 

công chứng 

9.  Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ B2 theo khung tham 

chiếu châu Âu, chứng hỉ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tương 

đương khác 

01 bản sao 

công chứng 

10.  Ảnh màu 4x6, chụp trong vòng 6 tháng 03 ảnh 

B. Giấy tờ khác (nếu có, khuyến khích): 

11.  Thư bày tỏ nguyện vọng (Letter of Motivation: bằng tiếng Anh)  tự chuẩn bị 

 

9. Liên hệ  

Phòng Tuyển sinh 

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotline: 0968.20.22.44 – 024. 6292. 3030 

Email: ipag.hsb@hsb.edu.vn  

Website: http://hsb.edu.vn/    

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Văn phòng các Sở, Ban, Ngành, UBND các tỉnh, TP; 

- Văn phòng các Học viện, trường Cao đẳng, Đại học; 

- Các Doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức; 

- Lưu ĐT, HCQT. 

KT. CHỦ NHIỆM KHOA 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA 

            

       

   

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng 

mailto:ipag.hsb@hsb.edu.vn
http://hsb.edu.vn/
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PHỤ LỤC 1.  

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH  

 

STT Môn học Giảng viên Số tín chỉ 

  Module 1   17 

1 
Organizational Structure and Behavior/ 

Cấu trúc và hành vi tổ chức 
HSB 5 

2 
Strategic Management/ 

Quản trị chiến lược 
HSB 4 

3 
Human Resource Management/ 

Quản trị nguồn nhân lực 
HSB 4 

4 
Entrepreneurship and Innovation/ 

Phát triển doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo 
HSB 4 

  Module 2   17 

5 
Financial Management/ 

Quản trị tài chính 
IPAG 4 

6 
International Marketing/ 

Quản trị marketing quốc tế 
IPAG 4 

7 
International Business Law/ 

Luật kinh doanh quốc tế 
IPAG 4 

8 
International Business and Project Management/ 

Quản trị kinh doanh quốc tế và dự án 
IPAG 5 

  Module 3   11 

9 
Corporate Social Responsibility/ 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
HSB 4 

10 
Negotiation, Leadership & Communication Skills/ 

Đàm phán, lãnh đạo và kĩ năng truyền thông 
HSB 5 

11 
Research Methodology/ 

Phương pháp luận nghiên cứu 
HSB 2 

12 LUẬN VĂN/THESIS   15 

  TỔNG   60 
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PHỤ LỤC 2.  

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ B1, B2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

(Kèm theo Thông báo số          / QT&KD-TB, ngày     tháng         năm         ) 

 

STT Cơ sở đào tạo 

Chứng chỉ B1, B2 được công nhận 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Nga 

Tiếng 

Pháp 

Tiếng  

Trung 

Tiếng 

Đức 

1 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN √ √ √ √ √ 

2 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng √ √    

3 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế √ √ √ √  

4 Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh √ √ √ √  

5 Trường ĐH Hà Nội √ √ √ √ √ 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO  

CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

STT 
Cơ sở cấp  

chứng chỉ 

Các chứng chỉ được công nhận 

IELTS TOEFL TOEIC 

Cambridge 

Exam     

PET 

BEC 

Preliminary 
BULATS 

1.  

Educational 

Testing Service 

(ETS) 

 √ √    

2.  
British Council 

(BC) 
√      

3.  

International 

Development 

Program (IDP) 

√      

4.  
Cambridge 

ESOL 
√   √ √ √ 
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PHỤ LỤC 3.  

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG 

CẤP ĐỘ 4/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC 

(Kèm theo Thông báo số          / QT&KD-TB, ngày     tháng         năm         ) 

 

Tiếng Anh

 Cấp độ 

(CEFR) 

IELTS 

Exam 

TOEFL TOEIC Cambridge BEC BULATS 

 

B2 

 

5.5 

500 PPT  

 173 CBT      

61 iBT 

 

600 

 

First FCE 

Busines 

Vantage 

 

60 


