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LỜI NGỎ

Hợp tác đại học, thường được thực hiện thông 
qua các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt 

Nam, luôn là vấn đề ưu tiên trong quan hệ giữa hai 
nước Pháp-Việt. Việt Nam là một trong những nước 
tiếp nhận nhiều chương trình đào tạo của Pháp nhất. 
Phương pháp giảng dạy tiên tiến, quy trình xét tuyển 
khắt khe, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học, kết hợp 
lý thuyết và thực hành, liên kết chặt chẽ với nghiên 
cứu khoa học và các doanh nghiệp, đó chính là những 
nét độc đáo của các chương trình đào tạo này.

Hằng năm, có đến hàng ngàn sinh viên Việt Nam theo  
học ở nhiều lĩnh vực khác nhau như : khoa học và công  
nghệ, y học, toán học, kinh tế và quản lý, ẩm thực 
cũng như du lịch. Những chương trình này đào tạo 
nên các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân mà 
Việt Nam đang rất cần để vượt qua các thách thức về 
công nghệ, kinh tế, môi trường và xã hội trong thời 
đại ngày nay.

Với rất nhiều thông tin bổ ích, cuốn brochure này 
dành cho các bạn sinh viên, phụ huynh, các giáo viên, 
các nhà quản lý giáo dục cũng như dành cho các nhà 
hoạch định kinh tế, chính trị Pháp và Việt Nam, những 
người có thể góp phần phát triển các chương trình 
đào tạo chất lượng cao này.

 

Bertrand Lortholary,
Đại sứ Pháp tại Việt Nam
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Chương trình đào tạo được cấp bằng, chương trình 
đào tạo theo hình thức chuyển vùng
Việt Nam có gần 60 chương trình đào tạo được cấp bằng bởi 
chính phủ Pháp bao gồm đầy đủ  các lĩnh vực từ y học, khách 
sạn đến toán học và tiếp thị.  
Các chương trình đào tạo này được gọi là « chuyển vùng » 
vì nó cho phép học viên theo học các chương trình đào tạo 
của Pháp ngay tại Việt Nam. Các khóa học tương đương 
được diễn ra ở cả hai nước và được cấp bằng tương đương 
khi kết thúc khóa học. Các văn bằng này đều được Pháp và 
Việt Nam thừa nhận. Các lớp học được giảng dạy bởi các 
giáo sư và chuyên gia đến từ Pháp cũng như các giáo sư từ 
các trường đại học Việt Nam. Vì thế, các sinh viên được học 
trong một môi trường quốc tế vừa mang tính đòi hỏi cao vừa 
đầy thách thức.

4 lý do bạn nên chọn chương trình đào tạo của 
Pháp
Một văn bằng do chính phủ Pháp cấp mà các doanh nghiệp 
quốc gia và quốc tế tại Việt Nam luôn tìm kiếm sẽ là một 
điểm cộng trong sự nghiệp học tập của bạn. Tuy nhiên, đó 
không phải là lý do duy nhất để lựa chọn chương trình này.

1. Lựa chọn một nền giáo dục quốc tế đẳng cấp...
Nước Pháp đầu tư hơn 30 tỷ euro mỗi năm cho giáo dục 
đại học, một khoản đầu tư không chỉ về chất lượng giảng 
dạy mà còn cho nghiên cứu. Quả nhiên, với 12 huy chương 
Fields và 68 giải Nobel, nước Pháp là một trong những đất 
nước được trao tặng nhiều huân chương nhất trên thế giới. 
Theo học chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam là cơ 

hội để được tiếp xúc với các giáo sư nghiên cứu giỏi nhất 
và tiếp cận với các chương trình đào tạo không ngừng được 
cập nhật.

2. … tại Việt Nam
Chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam cho phép học 
viên tiếp thu nền tảng kiến thức vững chắc từ các giáo sư và 
chuyên gia quốc tế ngay tại Việt Nam. Vì thế, các chương 
trình này có được nhiều lợi thế hơn. Thật vậy, chương trình 
đạo tạo bậc thạc sĩ được tổ chức vào các buổi tối và cuối 
tuần giúp cho học viên có thể linh động vừa học vừa làm. 
Học tập tại chính đất nước của họ còn giúp tiết kiệm được 
một khoản chi phí sinh hoạt tại nước ngoài.

3. Học tại một trường đại học Việt Nam chất lượng
Tât cả các chương trình đào tạo chuyển vùng này được thực 
hiện với sự hợp tác của các trường đại học lớn của Việt Nam, 
phần lớn thuộc hệ thống đại học quốc gia. Các đối tác góp 
phần làm nên tính đa dạng của chương trình bằng việc liên 
kết các giáo sư từ các trường đại học Việt Nam danh tiếng, 
những người nắm rõ nhu cầu của thị trường lao động trong 
nước, với các giáo sư đến từ Pháp. Hơn nữa, một vài chương 
trình còn được cấp văn bằng đôi.

4. Tạo thuận lợi để học tiếp tại Pháp 
Phần lớn các chương trình đều tạo cầu nối để sinh viên có 
thể theo học tiếp thạc sĩ sau cử nhân, năm 2 thạc sĩ hoặc 
tiến sĩ tại Pháp. Lựa chọn một chương trình đào tạo của 
Pháp tại Việt Nam cũng tạo điều kiện cho việc học tiếp tại 
Pháp trở nên dễ dàng hơn, nhờ vào các tri thức đã được trang 
bị để đáp ứng các đòi hỏi của các chương trình đào tạo mà 
họ đã lựa chọn.

THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CỦA PHÁP TẠI VIỆT NAM

Mai Kim Oanh 
Văn bằng đôi SKEMA thạc sĩ quản trị kinh doanh - CFVG
Quản lý thương hiệu cao cấp - Shiseido Cosmetics 
Vietnam

Chương trình đa dạng giúp tôi mở rộng kiến thức về nhiều khía cạnh 
của doanh nghiệp như kế toán, chiến lược kinh doanh, phân tích thị 
trường, nguồn nhân lực, đàm phán, chuỗi cung ứng,.. Các lớp học đầy 
thách thức giúp thúc đẩy tư duy phê phán, kỹ năng làm việc nhóm và 
phân tích. Mọi thứ được thiết lập để xây dựng một hệ thống các kĩ năng 
vững chắc có thể áp dụng vào các dự án trong sự nghiệp kinh doanh. 
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CHÚ THÍCH: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẰNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP
Các văn bằng quốc gia 
La Licence (Cử nhân):

• Bằng quốc gia – cấp giáo dục đại học bậc 1, do Bộ giáo dục cấp
• Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp THPT
• Thời gian đào tạo: 3 năm
• Học tiếp thạc sĩ hoặc đi làm

Le Master (Thạc sĩ):
• Bằng quốc gia – cấp giáo dục đại học bậc 2, do Bộ giáo dục cấp
• Dành cho ứng viên đạt trình độ cử nhân
• Thời gian đào tạo: 2 năm
• Học tiếp tiến sĩ hoặc đi làm

Le Doctorat (Tiến sĩ):
• Bằng quốc gia – cấp giáo dục đại học bậc 3, do  Bộ giáo dục cấp
• Dành cho ứng viên đạt trình độ thạc sĩ hoặc tương đương
• Thời gian đào tạo: ít nhất 3 năm
• Giảng dạy và nghiên cứu tại đại học hoặc doanh nghiệp

Các văn bằng của các cơ sở giáo dục đại học
Le Bachelor (Cử nhân):

• Văn bằng đạt trình độ cử nhân, được cấp bởi các trường thương mại tư nhân và các trường thuộc Phòng thương 
mại và công nghiệp (CCI)

• Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp THPT
• Thời gian đào tạo: 3 hoặc 4 năm
• Học tiếp thạc sĩ hoặc đi làm

Le Diplôme Universitaire (Bằng của trường đại học)/inter-universitaire (Bằng liên đại học) ou diplôme 
d’établissement (Bằng của các cơ sở đào tạo đại học):

• Được cấp bởi các cơ sở giáo dục đại học
• Đầu vào tùy thuộc vào chương trình đào tạo
• Thời gian linh động
• Chuyên môn nghiệp vụ - Bằng của trường đại học không chứng thực về học vị mà chứng thực về một chuyên môn

Le Mastère spécialisé (Bằng thạc sĩ chuyên ngành):
• Văn bằng của cơ sở giáo dục đào tạo được công nhận bởi Hiệp hội các trường lớn (CGE)
• Chuyên ngành thương mại hoặc trường kỹ sư
• Dành cho ứng viên đạt trình độ 4 hoặc 5 năm giáo dục đại học
• Làm việc theo chuyên ngành đào tạo

Các văn bằng liên kết
Un Co-diplôme (Văn bằng liên kết):

• Học viên sẽ chỉ nhận được một văn bằng được ký đồng thời bởi hai hoặc nhiều cơ sở giáo dục đại học
Un Double-diplôme (Văn bằng đôi):

• Học viên sẽ nhận được hai văn bằng do hai cơ sở giáo dục đại học cấp. Các văn bằng này đều được cả hai quốc 
gia chính thức thừa nhận

Le Văn Linh 
Thạc sĩ Tin học chuyên ngành Phần mềm 
của đại học Bordeaux và Trung tâm đại học Pháp
Học bổng Eiffel - Tiến sĩ tại trường Đại học Bordeaux 

Đối với tôi, việc chọn học tại PUF-HCM là một lựa chọn đúng đắn. Sau khi 
tham gia chương trình thạc sĩ Tin học tại PUF-HCM, tôi đã trưởng thành 
rất nhiều về chuyên môn cũng như kinh nghiệm làm việc. Việc tiếp nhận 
các kiến thức từ các giáo sư đến từ Pháp và các trường đại học nổi tiếng 
tại Tp Hồ Chí Minh đã giúp tôi mở rộng thêm được nhiều kiến thức đáp 
ứng cho công việc và có định hướng nghiên cứu rõ ràng hơn.
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Khoa học.................................................................8 
• Cử nhân ngành Hóa học
• Hoá sinh thực nghiệm và Ứng dụng thương mại
• Thạc sĩ toán ứng dụng Pháp-Việt  

Công nghệ thông tin và truyền thông........................12
• Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin
• Thạc sĩ tin học – chuyên ngành Mạng máy tính
• Thạc sĩ Tin học – chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Y-dược....................................................................16
• Bằng cấp đại học Bồi dưỡng thực hành Gây Mê Hồi Sức tại Đông Nam Á
• Bằng liên đại học về Khoa học thần kinh lâm sàng
• Bằng cấp đại học Phương Pháp chẩn đoán và điều trị bệnh lý Hô hấp
• Thạc sĩ Khoa học Dược, chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và kiểm  

nghiệm các sản phẩm y tế
• Thạc sĩ Y Sinh học, chuyên ngành «Cải tiến dược lý và ngành dược »
• Thạc sĩ Khoa học Dược, chuyên ngành «Cải tiến và chuyển giao » lộ trình  

y học nano

Văn chương nghệ thuật và khoa học nhân văn.............24
• Cử nhân thiết kế thời trang và tạo mẫu trang phục
• Bằng đại học và cử nhân Địa lý học

Luật.......................................................................27 
• Thạc sĩ Luật Dân sự
• Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế
• Luật Kinh doanh Quốc tế & So sánh

Kinh tế - thương mại...............................................31
• Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng
• Cử nhân Kinh tế- Quản lý
• Thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Ngân hàng và Tài chính
• Thạc sĩ Marketing Bán hàng & Dịch vụ
• Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng
• Chương trình tiến sĩ quản lý CFVG

Nhà hàng, du lịch...................................................39
• Cử nhân quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực
• Cử nhân Vatel về Quản lý khách sạn quốc tế
• Cử nhân du lịch

MỤC LỤC
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Khoa học



9

     Đây là chương trình đào tạo cử nhân văn bằng đôi có chất 
lượng cao, cho phép sinh viên Việt Nam không chỉ nhận được nền 
tảng giáo dục của đại học có uy tín cao trong nước là trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên mà còn được bổ sung bởi chương trình đào 
tạo chuẩn của trường Đại học Le Mans của Pháp với sự giảng dạy 
trực tiếp của các giáo sư đến từ Pháp. Chương trình đào tạo cho 
phép sinh viên đạt được những kiến thức hoá học để có thể làm 
việc trong phòng thí nghiệm hoặc môi trường công nghiệp. Sinh 
viên có thể theo học tiếp thạc sĩ 2 hoặc tiến sĩ tại các trường đại 
học Pháp.

Học phí 2017-2018: 120 triệu VNĐ/4 năm

• Tốt nghiệp THPT

• Nắm vững cơ sở các khái niệm của hóa học
• Nắm vững các phương pháp tổng hợp để xây dựng hệ 

thống phân tử và vật chất
• Sử dụng và nắm vững các kỹ thuật để mô tả các đặc tính 

của các hợp chất phân tử và vật chất
• Quản lý dự án, định hướng các lựa chọn công nghệ 

• Kỹ sư nghiên cứu 
• Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
• Kỹ thuật viên phân tích
• Các ngành nghề khác trong lĩnh vực công nghiệp (R&D ,…)
• Nghiên cứu 

THÁNG 3-4*

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Nhập  
học

MÔN HỌC
Cử nhân
Tín chỉ: 123
Pháp văn Hóa học các hợp chất dị vòng

Pháp văn chuyên ngành Hóa 
học

Chất trung gian trong phản ứng hữu 
cơ

Hóa đại cương Vật liệu vô cơ và vật liệu lai ghép

Hóa Vô cơ Tổng hợp và phân tích vật liệu

Hóa Hữu cơ Những tính chất đặc trưng của vật liệu

Hóa lý Các hợp chất vô cơ thiên nhiên và vật 
liệu sinh học 

Hóa phân tích Trạng thái thủy tinh : tổng hợp và 
tính chất

Thực tập hóa đại cương Phương pháp tổng hợp polymer

Thực tập hóa vô cơ Polymer trong dung dịch

Thực tập hóa hữu cơ Polymer ở trạng thái rắn

Thực tập hóa phân tích Các quy trình polymer hóa

Thực tập hóa lý Copolymer và tổng hợp cao phân tử 
nâng cao

Các phương pháp phân tích 
vật liệu

Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu 
khoa học

Hóa học nước thải – Kỹ thuật 
xử lý nước thải Polymer ở trạng thái rắn

Tổng hợp hữu cơ : Bảo vệ 
nhóm chức, Tính chọn lọc Các quy trình polymer hóa

Kim loại chuyển tiếp và các 
hợp chất cơ kim

Copolymer và tổng hợp cao phân tử 
nâng cao

Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học

LỊCH TRÌNH

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

LIÊN HỆ

KH
O

A H
Ọ

C

*Theo lịch của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Jean-François PILARD 
jean-francois.pilard@univ-lemans.fr

PGS. TS. HUỲNH Thị Kiều Xuân 
htkxuan@hcmus.edu.vn 

TS. LÊ Tiến Khoa 
ltkhoa@hcmus.edu.vn 

Cử nhân 
ngành Hóa học

Bằng cử nhân và bằng thạc sĩ năm 1 về hóa học do Đại 
học Le Mans cấp 
Bằng cử nhân hóa học Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

http://www.univ-lemans.fr/ 
http://www.univ-lemans.fr/ 
http://www.hcmus.edu.vn/ 
http://www.univ-lemans.fr/ 
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     Chương trình đào tạo Thạc sĩ LabScienceTrading này tích hợp sinh 
viên khoa học (sinh học, hóa học, vật lý) có trình độ tối thiểu Cử nhân/Kỹ 
sư để đào tạo trong một năm về thực hiện thương mại hóa các sản phẩm 
được sử dụng trong các lĩnh vực phòng thí nghiệm, y sinh học, y tế, môi 
trường, thực phẩm. Trường Đại học Grenoble Alpes thiết lập một chương 
trình đào tạo văn bằng đôi Thạc sĩ Việt-Pháp liên kết với trường Đại học 
Khoa học Tự Nhiên.
Hình thức xét tuyển vào chương trình Thạc sĩ LabScienceTrading dựa 
vào hồ sơ ứng viên và phỏng vấn trực tiếp. Kết thúc toàn bộ khóa học sẽ 
là buổi báo cáo kết quả khóa thực tập ở công ty được tổ chức vào cuối 
năm học với sự hiện diện của hai giáo viên và một đại diện của công ty. 
Người có trình độ Thạc sĩ của chương trình học này có việc làm ngay lập 
tức trong các doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch thương mại kỹ thuật, 
kỹ sư ứng dụng, phụ trách các lĩnh vực kinh doanh, phụ trách sản phẩm 
trong thời gian đầu. 

• Trình độ tiếng Anh tương đương B2
• Tốt nghiệp Cử nhân/Kỹ sư Hoá học hoặc 

Sinh học hoặc Vật lý

• Khả năng buôn bán trong các môi trường khác nhau
• Giải thích khoa học và công nghệ sử dụng cho những 

khách hàng khác nhau tới người tiêu dùng cuối cùng
• Phát triển thị trường quốc tế và khu vực
• Thích nghi các giải pháp kỹ thuật theo những yêu cầu cụ 

thể của khách hàng
• Thăm dò tiềm năng và giao tiếp một cách thích hợp tùy 

theo thị trường
• Xây dựng kế hoạch hoạt động thương mại

• Bán hàng kỹ thuật ví dụ như trong lĩnh vực y sinh học và 
môi trường

• Phát triển kinh doanh cho việc đầu tư kỹ thuật tại các 
bệnh viện

• Chịu trách nhiệm về thiết bị cho phòng thí nghiệm về hóa 
học hoặc sức khỏe 

• Giám đốc khu vực cho một thương hiệu quốc tế, từ một 
nhà phân phối 

Thạc sĩ
Bán và thương lượng thương mại

Khung 
chương 

trình đào 
tạo trong 
1 năm: 

60 ECTS

Tiếp thị: Tiếp cận thị trường nước ngoài

Cách tiếp cận xã hội học và đa văn hóa

Kiến thức về công ty và quản lý công ty

Công nghệ sinh học

Nguyên lý của các phương pháp phân tích thiết bị

Công nghệ hình ảnh cho khoa học đời sống

Mối quan hệ với thế giới chuyên nghiệp

Quản lý dự án

Thực tập 6 tháng 

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 120 triệu VNĐ/năm

THÁNG 3-8

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Công bố  
kết quả

15-THÁNG 9

Nhập  
học

Doanh nghiệp đối tác: DKSH, Groupe In Vivo, Sigma Aldrich, Roche Diagnostic

Ghislaine PELLAT 
ghislaine.pellat@univ-grenoble-alpes.fr

+33 6 08 24 67 27

NGUYỄN Trí Nhân
ntrnhan@hcmus.edu.vn

+84 9 13 11 91 83 

Bằng thạc sĩ do Đại học Grenoble Alpes - Pháp cấp
Bằng thạc sĩ do Đại học Khoa học Tự nhiên cấp 
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Thạc sĩ 
Hoá sinh thực nghiệm và Ứng dụng thương mại 

KH
O

A H
Ọ

C

MÔN HỌC

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 
http://web.hcmus.edu.vn/en/ 
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     Phần lý thuyết của chương trình thạc sĩ toán ứng dụng được 
giảng dạy trong học kì đầu tiên ở trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần giảng viên bao gồm 
một giáo sư Việt Nam và các giảng viên còn lại đến từ các trường 
đối tác Pháp. Học kỳ thứ hai bao gồm phần thực tập được hướng 
dẫn bởi các giáo sư hoặc các kỹ sư nghiên cứu. Tùy theo nguồn 
lực tài chính, học kỳ thứ hai này diễn ra phần lớn ở Pháp, hoặc ở 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.
Mỗi năm, các trường thành viên Pháp hỗ trợ tài chính cho khoảng 
từ 15 đến 20 sinh viên nghiên cứu ở Pháp, trong khoảng thời gian 
ít nhất là ba tháng.

• Mô phỏng và các công cụ phân tích các mô hình, xác 
định hoặc không, trong các lĩnh vực khác nhau: vật lý, 
sinh học, khoa học dữ liệu...

• Đánh giá các mô hình bởi các phương pháp số thích hợp, 
và hiện thực hóa các phương pháp sử dụng các ngôn 
ngữ tin học

• Khởi đầu nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc nhóm, 
thảo luận khoa học, tiếng Anh khoa học

• Luận án tiến sĩ trong các viện nghiên cứu hoặc công 
nghiệp ở Pháp, Châu Âu, Hoa Kỳ, châu Á, châu Úc

• Kỹ sư, chuyên gia về mô phỏng các hiện tượng vật lý  
(cơ học chất lỏng, cơ học chất rắn, nhiệt học, cơ học  
đốt trong…)

• Nhà thống kê/xác xuất về tài chính (ngân hàng, bảo 
hiểm)

• Trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 
• Cử nhân khoa học với trình độ xuất sắc  

về toán (trình độ tương đương thạc sĩ  
năm thứ nhất)

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 256 euros
(số tiền này có thể thay đổi)

Thạc sĩ 
Giải tích và ứng dụng

Số giờ học 
và tín chỉ: 
60 ECTS – 

200 giờ học 
/năm 

Giải tích số 

Điều khiển tối ưu 

Mô hình hóa 

Xác suất 

Thống kê 

Khoa học dữ liệu 

Thực tập hoặc học tập và nghiên cứu tại Pháp

Pascal OMNES  
omnes@math.univ-paris13.fr

+33 1 69 08 43 57

 DƯƠNG Minh Đức
dmduc@hcmus.edu.vn

+84 28 38 99 64 84 

Bằng thạc sĩ của một trong các đại học Pháp:  
Đại học Orléans, Tours,  Rennes 1, Paris 13, Lorraine hay  
trường Bách khoa Palaiseau 

Bằng thạc sĩ do Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Đào tạo chính quy

Học tại Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Thạc sĩ 
Toán ứng dụng Pháp-Việt

KH
O

A H
Ọ

C

MÔN HỌC

THÁNG 3-4

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 3-4

Công bố  
kết quả

THÁNG 3

Nhập 
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

https://www.univ-orleans.fr/ 
http://www.univ-tours.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/
https://www.univ-paris13.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/
https://www.polytechnique.edu/
https://www.polytechnique.edu/
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Công nghệ thông tin và 
truyền thông
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     Trường Đại học Lyon và trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM 
thiết lập chương trình liên kết đào tạo văn bằng đôi Cử nhân Công nghệ 
thông tin. Chương trình đào tạo trong 4 năm trang bị kiến thức cho sinh 
viên để trở thành một lập trình viên, kiểm thử viên hoặc học tiếp bậc thạc 
sĩ. Tiêu chuẩn đầu vào không bắt buộc sinh viên phải biết tiếng Pháp. Các 
khóa học tiếng Pháp tăng cường sẽ được tổ chức nhằm đảm bảo cho sinh 
viên có thể theo học các môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp bắt đầu từ 
năm 2.

Học phí 2017-2018: 1 500 USD/năm

• Tiếng việt
• Trình độ sơ cấp vẫn được chấp nhận
• Học viên bắt buộc phải có bằng DELF B2 vào năm 4
• Tốt nghiệp THPT

• Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm vững chắc
• Ứng dụng những công nghệ thông tin hiện đại 
• Khám phá một cách hiệu quả các phần mềm ứng dụng 

trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận diện, các 
hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông

• Thiết kế phần mềm cho các dịch vụ công cộng, quản lý dữ 
liệu khoa học, giáo dục, hội và kinh tế

• Có kỹ năng thích ứng, tự điều chỉnh, phát triển bản thân, 
giải quyết vấn đề và sáng tạo

• Lập trình viên (C++, C#, Java, Javascript, PHP, …)
• Kiểm thử viên
• Phân tích viên

Bằng cử nhân được cấp bởi Đại Học Lyon
Bằng cử nhân được cấp bởi Đại Học Khoa học  
Tự nhiên
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Đại Học Khoa học Tự nhiên TPHCM

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

CN
TT

Doanh nghiệp đối tác: Capgemini, KMS, TMA, ELCA, FPT software và 20 đối tác 
doanh nghiệp khác

Cử nhân
Số giờ học và tín chỉ: 4 năm - 188 tín chỉ 
Tiếng Anh Đồ họa máy tính

Tiếng Pháp Lý thuyết đồ thị

Nhập môn điện tử Nhập môn công nghệ phần mềm

Giải tích Thiết kế giao diện

Toán rời rạc Lập trình Windows

Nhập môn lập trình Đại số B1

Tin học cơ sở Hệ điều hành

Phương pháp lập trình hướng chức 
năng

Nhập môn phân tích độ phức tạp 
thuật toán

Mạng máy tính Lập trình Logic

Hệ điều hành Linux Automata và ngôn ngữ hình thức

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ Cơ sở dữ liệu tiên tiến + Hệ thống 
quản lý BD

Mạch số (Lý thuyết + thực hành) Phương pháp lập trình hướng đối 
tượng

Xác xuất thống kê B Phân tích thống kê dữ liệu nhiều 
biến

Cơ sở dữ liệu Lập trình ứng dụng Java

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thực tập thực tế

Nhập môn Tâm lý/Logic/Kinh tế Khóa luận tốt nghiệp

Elodie DESSEREE 

NGUYỄN Hải Quân
nhquan@fit.hcmus.edu.vn 

+84 9 37 73 40 04 

Cử nhân  
Công nghệ thông tin        

MÔN HỌC

THÁNG 7-8

Thời gian nhận hồ sơ  
và công bố kết quả

THÁNG 9

Nhập 
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.universite-lyon.fr/ 
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     Chuyên ngành mạng (RES) với mong muốn đào tạo các chuyên gia 
về mạng viễn thông, không chỉ giúp sinh viên làm chủ hệ thống thông 
tin hiện nay mà còn có thể thiết kế và phát triển hệ thống mạng trong 
tương lai. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
lý thuyết, kỹ thuật, thực hành về hệ thống mạng đồng thời mở cánh cửa 
giúp sinh viên tiếp cận với những phát triển công nghệ mới.
Chương trình mạng xử lý các vấn đề thực tế và thông dụng như bảo mật 
mạng, di động và không dây hoặc đám mây, trang bị kiến thức cho sinh 
viên có thể làm việc trong các lĩnh vực kỹ sư, kiến trúc, tư vấn và kiểm 
soát mạng. 

• Tiếng Anh, IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 600…
• Bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương trong lĩnh vực 

tin học

• Phân tích yêu cầu và xác định các điều kiện để hình thành 
mạng 

• Lựa chọn kiến trúc
• Quản lý dự án về mạng
• Lựa chọn và cài đặt các thiết bị phần cứng và phần mềm
• Xác định về bảo mật mạng
• Quản trị, bảo hành và phát triển mạng
• Thiết kế, phát triển và triển khai các công cụ mạng (giám 

sát, hiệu quả,…)
• Đào tạo nghiên cứu

• Kỹ sư nghiên cứu và phát triển
• Kiến trúc sư về mạng
• Kỹ sư viễn thông 
• Chuyên gia bảo mật
• Tư vấn về mạng và viễn thông
• Quản lý hệ thống và mạng
• Giám đốc dự án
• Giám đốc điều hành mạng

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 67 triệu VNĐ/năm

CN
TT

Doanh nghiệp đối tác: LinkedByNet, Officience 

Năm thứ nhất (M1)
Kiến trúc mạng 

Tổng  
số giờ:
850h 

Tổng số 
tín chỉ:

120 ECTS

Mạng viễn thông 

Tiếp cận hướng đối tượng 

Thuật toán nâng cao

Tiếng Pháp 

Định tuyến 

Mạng di động và không dây 

Hệ điều hành 

Lý thuyết ngôn ngữ và trình biên dịch

Dự án 

Năm thứ hai ( M2 )
Vận hành trung tâm dữ liệu 

Mạng di động 

Mạng tự vận hành và rộng rãi

Mạng nội dung 

Phương pháp nghiên cứu về mạng 

Tiếng Pháp 

Môn liên ngành

Thực tập – 5 đến 6 tháng

THÁI Kim-Loan 
Kim.Thai@lip6.fr

+33 1 44 27 71 27

HỒ Bảo Quốc
quoc.ho@pufhcm.edu.vn

+84 28 72 42 169

Thạc sĩ 
Tin học – chuyên ngành mạng máy tính 

MÔN HỌC

THÁNG 4-8

Thời gian 
nhận hồ sơ

1 THÁNG 9

Công bố  
kết quả

1 THÁNG 10

Nhập  
học

Bằng thạc sĩ do Đại học Pierre et Marie Curie - Paris 
VI cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối và tại chức
Trung tâm Đại học Pháp - ĐHQG TPHCM

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ
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     Chương trình Thạc sĩ Tin học hướng đến việc đào tạo các chuyên 
gia CNTT có khả năng đảm nhận công việc của một kỹ sư thiết kế 
hay kỹ sư phát triển phần mềm, tùy vào lĩnh vực ứng dụng của dự 
án được chọn. 
Về mặt khoa học, mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm đảm bảo cung 
cấp một nền tảng vững chắc về tin học tổng quát, và được hoàn 
thiện nhờ các dự án chuyên ngành liên quan đến thực tế công việc 
của học viên. Về mặt phương pháp, khóa đào tạo chuẩn bị cho học 
viên có thể tham gia, thậm chí gia nhập đội ngũ phát triển phần 
mềm làm công tác thiết kế và triển khai các ứng dụng với quy mô 
lớn trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau như Machine Learning, 
Big Data, Thực tế ảo....

• Tiếng Anh, học viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ CEFR 
tương đương cấp độ B2 khung Châu Âu đối với tiếng Anh 
(IELTS 5.5; TOEFL iBT 61; TOEIC 600…)

• Các sinh viên cần phải có bằng Cử nhân hoặc tương đương

• Biết các kỹ thuật cơ bản trong quản lý dự án và doanh 
nghiệp

• Phát triển được ứng dụng tin học với quy mô trung bình, 
làm việc độc lập hay theo nhóm, vẫn tuân theo đề án đã 
lập sẵn. 

• Xây dựng và/hoặc so sánh các phương pháp nghiên cứu 
hiện trạng trong lĩnh vực chuyên môn

• Trưởng dự án
• Kỹ sư thiết kế/Kỹ sư phát triển phần mềm
• Kỹ sư nghiên cứu/Nghiên cứu viên

Thạc sĩ
Thuật toán nâng cao

Tổng số 
giờ học:

850h 

Tổng số 
tín chỉ:

120 ECTS

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Lập trình hướng đối tượng nâng cao 

Lý thuyết độ phức tạp tính toán

Mạng lưới thiết bị kết nối Internet

Lý thuyết ngôn ngữ

Lập trình web

Phần mềm biên dịch

Hệ điều hành

Dự án Công nghệ phần mềm

Tiếng Pháp 

Phân tích dữ liệu và Machine Learning

Kiến trúc phần mềm

Thiết kế hình thức

Phân phối và kiến trúc phần mềm thích ứng

Dự án nghiên cứu chuyên nghiệp

Quản lý dự án 

Thực tập

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 67 triệu VNĐ/năm

CN
TT

Doanh nghiệp đối tác: LinkBynet, Officience, Cap Gemini

Fabien BALDACCI 
fabien.baldacci@u-bordeaux.fr

+33 5 40 00 35 52

NGUYỄN Thị Ngọc Ấn
an.nguyenngoc@pufhcm.edu.vn 

+84 28 22 65 57 77

Bằng thạc sĩ do Đại học Bordeaux cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối 
Học tại Trung tâm Đại học Pháp – ĐHQG TPHCM

Thạc sĩ
Tin học – chuyên ngành công nghệ phần mềm

THÁNG 4-8

Thời gian 
nhận hồ sơ

1 THÁNG 9

Công bố  
kết quả

1 THÁNG 10

Nhập  
học

MÔN HỌC

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ



Y - Dược
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     Văn bằng này là kết quả của sự hợp tác với khởi đầu là thỏa 
thuận liên chính phủ ký kết năm 1993. Mục đích của khoá học là 
mang lại một chương trình đào tạo cập nhật và phù hợp với thực 
hành Gây Mê Hồi Sức tại các nước Đông Nam Á. Việc giảng dạy và 
các kỳ thi trong quá trình đào tạo này được trường Đại học Paris 
Diderot thừa nhận. Các chủ đề lớn được xác định qua các vấn đề 
khác nhau mà các bác sĩ Gây Mê Hồi Sức gặp trong thực hành hàng 
ngày: Gây Mê Hồi Sức trong các lĩnh vực bệnh lý tim mạch, hô hấp, 
chấn thương, nội - ngoại thần kinh, bệnh lý chuyển hóa, sản khoa, 
nhi khoa và bệnh nhiễm.

• Tiếng Pháp, TCF cấp độ 4 hoặc DELF B2
• Quá trình đào tạo hướng đến cộng đồng các bác sĩ Gây 

Mê Hồi Sức chuyên khoa và đang trong quá trình đào tạo 
của các nước Đông Nam Á

• Các kỹ năng đạt được sẽ nằm trong các lĩnh vực tim mạch, 
hô hấp, chấn thương, nội - ngoại thần kinh, bệnh lý chuyển 
hóa, sản khoa, nhi khoa và bệnh lý nhiễm trùng.

• Quá trình đào tạo giúp các bác sĩ chuyên khoa nâng cao 
kinh nghiệm và chất lượng chăm sóc tại các đơn vị y tế

Bằng liên đại học
Gây Mê Hồi Sức Tim Mạch

Tổng số 
giờ học:

160h

Gây Mê Hồi Sức Hô Hấp

Gây Mê Hồi Sức chấn thương

Gây Mê Hồi Sức Thần Kinh

Gây Mê Hồi Sức và Bệnh lý chuyển hóa

Gây Mê Hồi Sức Sản khoa

Gây Mê Hồi Sức Nhi khoa

Hồi Sức và Bệnh lý nhiễm trùng

Bằng đại học của Đại học Paris Diderot 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp

4 tuần của khóa học được trải dài trong vòng 2 năm

Học tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM, 

Đại học Y Dược TPHCM

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Học phí 2017-2018: 40 triệu VNĐ/2 năm

Y - DƯ
Ợ

C

*Các học viên đến từ một trong các trường đại học của các nước Đông Nam Á được 
miễn chi phí ghi danh (chi phí hành chính và chi phí giảng dạy)

* Chương trình diễn ra 2 năm một lần. 

GS Philippe MONTRAVERS 
philippe.montravers@aphp.fr

+33 1 40 25 83 55

GS NGUYỄN Hữu Từ, MD, PhD
nguyenhuutu@hmu.edu.vn 

+84 9 04 17 63 97

GS NGUYỄN Thị Thanh, MD, PhD
nguyenthithanh@pnt.edu.vn

+84 9 18 57 88 57

Bằng liên đại học 
Bồi dươ~ng thực hành gây mê hồi sức tại Đông Nam Á

MÔN HỌC

15 THÁNG 9-10*

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 4-5

Nhập 
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://en.hmu.edu.vn/
http://www.pnt.edu.vn/vi/
http://yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=14115&menu=448
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     Chương trình dành cho các bác sĩ và sinh viên y khoa. Các vấn 
đề thực tiễn của các chuyên đề chính về thần kinh học (thần kinh 
mạch máu, động kinh, rối loạn vận động và bệnh Parkinson, bệnh 
đa dây thần kinh và các bệnh của hệ thần kinh ngoại biên, bệnh 
Alzheimer và các loại sa sút trí tuệ khác, ung thư hệ thần kinh, 
đau đầu và đau đầu migraine, xơ cứng rải rác và các bệnh lý viêm 
của hệ thần kinh trung ương…). Chương trình diễn ra trong vòng 2 
năm tại các trường đại học khác nhau, khóa 2017-2019 diễn ra tại 
TPHCM và Huế, khóa 2019-2021 tại TPHCM và Hà Nội.

• Sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ tổng quát và bác sĩ 
chuyên khoa thần kinh

• Thực tiễn hoá kiến thức về các lĩnh vực chuyên sâu khác 
nhau của ngành thần kinh

• Quá trình đào tạo cho các bác sĩ chuyên khoa nhằm nâng 
cao kinh nghiệm và chất lượng chăm sóc tại đơn vị y tế 
của họ. Khoá đào tạo cho phép các bác sĩ xác định rõ 
định hướng nghề nghiệp thông qua chương trình giảng 
dạy.

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018:  
Tuỳ theo trường đại học tiếp nhận

HOANG-XUAN
khe.hoang-xuan@aphp.fr

+33 1 42 16 05 73

Hà nội: ĐH Y Hà Nội
LÊ Quang Cường 

lequangcuong@hspi.org.vn 

TPHCM: ĐH Y Dược TPHCM
LÊ Văn Tuấn

tuaneuro@yahoo.com

TPHCM: ĐH Y Phạm Ngọc Thạch
NGUYỄN Huy Thắng, MD.PhD.

nguyenhuythang115@gmail.com 
+84 9 09 98 21 15

Huế: ĐH Y Dược Huế
NGUYỄN Đình Toàn

ndtoan@huemed-univ.edu.vn

Doanh nghiệp đối tác: Societe Francaise de Neurologie (SFN), Association franco- 
vietnamienne des Neurosciences Cliniques (AFVNS)

Bằng liên đại học
Thần kinh mạch máu (3)

Tổng số 
giờ học:

120h  
- 4 tuần 

học

Động kinh (2)

Ung thư hệ thần kinh

Các bệnh lý viêm

Rối loạn vận động

Bệnh đa dây thần kinh ngoại biên

Sa sút trí tuệ

Đau đầu

MÔN HỌC

THÁNG 3-4*

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Nhập 
học

Y - DƯ
Ợ

C

Bằng liên đại học 
về Khoa học thần kinh lâm sàng

Bằng liên đại học của Đại học Pierre et Marie Curie –  

Paris VI

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp

Học 4 đợt về lý thuyết và hội thảo trong vòng 2 năm
Học tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Đại 
học Y Dược TPHCM, và Đại học Y Dược - Đại học Huế

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.upmc.fr/
http://www.upmc.fr/
https://www.u-bordeaux.fr/ 
http://www.pnt.edu.vn/vi/
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     Chương trình này dành cho các bác sĩ muốn được đào tạo 
chuyên sâu về bệnh phổi. Trong suốt 5 tuần của khóa học được 
trải dài trong một năm, các chuyên gia sẽ được phát triển nhiều kỹ 
năng: nắm được nền tảng lý thuyết của các phương pháp thực hành 
thăm dò (chức năng, hình ảnh học, nội soi) các bệnh lý hô hấp ; làm 
chủ các phương tiện lượng giá dựa trên khoa học chứng cứ (bài báo 
được công bố, các bài tham luận) về các phương pháp điều trị mới 
trong chuyên ngành phổi.

Học phí 2017-2018:  
Tùy theo trường đại học tiếp nhận

• Khóa học hướng đến các đối tượng là Bác sĩ nội trú và 
các Bác sĩ đa khoa

• Nắm được nền tảng lý thuyết của các phương pháp 
thực hành thăm dò (chức năng, hình ảnh học, nội soi) 
các bệnh lý hô hấp

• Làm chủ các phương tiện đánh giá dựa trên khoa học 
chứng cứ (bài báo được công bố, các bài tham luận) 
về các phương pháp điều trị mới trong chuyên ngành 
phổi

• Khóa DU này là chương trình đào tạo bổ sung, chuyên sâu 
hướng đến phát triển kiến thức về bệnh học hô hấp..

Bằng cấp đại học do Đại học Corse Pasquale Paoli cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp, được phiên dịch sang tiếng 
Việt
4-5 đợt/năm - mỗi đợt kéo dài 1 tuần
Học tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học 
Y Dược Huế, Đại học Y Dược TPHCM dựa trên nguyên tắc xoay 
vòng. Vào năm 2018-19 và 2019-20 khóa học sẽ  được tổ 
chức ở Hà Nội

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Bằng cấp đại học
Tổng số giờ học: 90 giờ/năm   Tổng số tín chỉ: 30/năm

Các bệnh về hô hấp: Thông khí cơ học

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Phục hồi chức năng hô hấp

Hen Môi trường và bệnh lý hô hấp

Bệnh lý màng phổi Bệnh học liên quan thuốc lá

Tăng áp phổi Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ

Thuyên tắc phổi Xét nghiệm:

Lao phổi Test gắng sức tim – phổi

Dị ứng hô hấp Thăm dò khí máu

Ung thư phổi Nội soi

Bệnh phổi mô kẽ Hình ảnh học

Biểu hiện tại phổi của các bệnh 
hệ thống Thăm dò chức năng hô hấp

Bệnh nghề nghiệp liên quan đường 
Hô hấp

Giải phẫu học & Bệnh lý học tế 
bào

Bệnh phổi nhiễm trùng và HIV Xử trí đau

Monique COMAS
monique.comas@aphp.fr

+33 1 58 41 22 91

TS HỒ Thị Hồng Phương
hongphuong21.09@gmail.com

Bằng cấp đại học 
Phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh lý hô hấp

MÔN HỌC

THÁNG 3-4*

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Nhập 
học

Y - DƯ
Ợ

C

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://en.hmu.edu.vn/
http://hpmu.edu.vn/en/
http://huemed-univ.edu.vn/en/
http://huemed-univ.edu.vn/en/
http://yds.edu.vn/yds2/?Content=thongtinDV&idTin=14115&menu=448
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     Chương trình đào tạo 2 năm tại Đông Nam Á chủ yếu dành cho 
các dược sĩ đã tốt nghiệp tại các trường đại học ở Campuchia, Lào 
và Việt Nam nhằm đào tạo các chuyên gia trình độ cao trong lĩnh 
vực Khoa học Dược. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng 
Thạc sĩ 2 của Pháp được quốc tế thừa nhận. Sinh viên đăng kí vào 
khóa học dự bị hoặc vào năm 2 thạc sĩ có cơ hội được hưởng học 
bổng của tổ chức Pierre Fabre và tổ chức Pháp Ngữ (AUF).

• Đạt được trình độ khoa học cao trong lĩnh vực phát triển 
phân tích và kiểm soát chất lượng sản phẩm y tế

• Các kỹ năng cần thiết để hòa nhập vào ngành công nghiệp 
dược phẩm, vào các cơ quan công và tư chuyên biệt, 
vào việc đăng kí các sản phẩm y tế (Cơ quan quốc gia, 
cơ quan tư vấn) và ngành công nghiệp thực phẩm và mỹ 
phẩm

• Dược sĩ ở các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, các bộ…
• Giảng dạy
• Nghiên cứu

Bằng thạc sĩ do Đại học Paris Descartes cấp 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp

Đào tạo sau đại học

Học tại một trong các trường: Đại học Khoa học Y tế ở 
Campuchia, Đại học Khoa học Y tế ở Lào, Đại học Dược Hà Nội 
và Đại học Y Dược TPHCM 

Học phí 2017-2018: 100 USD/Thạc sĩ  1 
400 USD/Thạc sĩ  2

• Tiếng Pháp trình độ B2 hoặc TCF cấp độ 4 
• Dược sĩ đã tốt nghiệp

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Năm thứ nhất (M1)
Dược lý

Tổng số 
tín chỉ:

120 ECTS

Hóa Dược 

Đa khoa

Năm thứ hai (M2)
Phát triển công nghiệp dược phẩm: từ phân tử đến 
thuốc 

Thực hành tốt điều chế/phân phối: Thực hành tốt phòng 
kiểm nghiệm thuốc

Áp dụng phương pháp về dụng cụ y tế 

Chất lượng nguyên liệu thô

Kiểm nghiệm vi sinh – Dược phẩm sinh học  và liệu 
Pháp cải tiến 

Phát triển phân tích và kiểm soát dược chất có nguồn 
gốc hóa học và thành phẩm  – Các quy chế

Phát triển phân tích và kiểm soát dược chất có nguồn 
gốc từ dược liệu và các sản phẩm từ thực vật (thuốc và 
thực phẩm bổ sung) – Các quy chế

Nghiên cứu tư liệu

6 tháng thực tập

Florence DELCHER
master.mekong.pharma@gmail.com

Hà Nội: TS ĐỖ Hồng Quang
hongquang_do@hotmail.com

TPHCM: TS HUỲNH Trúc Thanh Ngọc
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

Thạc sĩ 
Khoa học dược, chuyên ngành đảm bảo chất lượng và  
kiểm nghiệm các sản phẩm y tế

MÔN HỌC

Y - DƯ
Ợ

C

THÁNG 3-7

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 8

Công bố  
kết quả

THÁNG 9-10

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.mastermekongpharma.com/fr/partenaires-et-coordination/partenaires.html#pupd
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     Chương trình đào tạo 2 năm tại Đông Nam Á chủ yếu dành cho 
các dược sĩ đã tốt nghiệp tại các trường đại học ở Campuchia, Lào 
và Việt Nam nhằm đào tạo các chuyên gia trình độ cao trong lĩnh 
vực Khoa học Dược. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng 
Thạc sĩ 2 của Pháp được quốc tế thừa nhận. Các sinh viên đăng kí 
vào khóa học dự bị hoặc vào năm 2 thạc sĩ có cơ hội được hưởng 
học bổng của tổ chức Pierre Fabre và tổ chức Pháp Ngữ (AUF).

• Kiến thức về hóa học và dược học trong lĩnh vực dược 
lâm sàng, cảnh giác dược, dịch tễ dược học và thông 
tin thuốc

• Các hoạt động liên quan đến kê đơn thuốc, phân phát 
thuốc trong các tổ chức công và các doanh nghiệp tư 
nhân

• Dược sĩ ở các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, các bộ…
• Giảng dạy
• Nghiên cứu

• Tiếng Pháp trình độ B2 hoặc TCF cấp độ 4
• Dược sĩ đã tốt nghiệp

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Học phí 2017-2018: 100 USD/Thạc sĩ  1
400 USD/Thạc sĩ  1

Bằng thạc sĩ do Đại học Toulouse III Paul Sabatier cấp

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp

Đào tạo sau đại học

Học tại một trong các trường: Đại học Khoa học Y tế ở 
Campuchia, Đại học Khoa học Y tế ở Lào, Đại học Dược Hà Nội 
và Đại học Y Dược TPHCM 

Năm thứ nhất (M1)
Dược lý

Tổng số 
tín chỉ:

120 ECTS

Hóa Dược 

Đa khoa

Năm thứ hai (M2)
Thống kê sinh học về dược lý lâm sàng

Phương pháp thử nghiệm lâm sàng

Dược động học và dược học di truyền trong thử nghiệm 
lâm sàng 

Cảnh giác dược

Rủi ro khi sử dụng thuốc đối với đối tượng đặc biệt

Dịch tễ dược học

6 tháng thực tập

Florence DELCHER
master.mekong.pharma@gmail.com

Hà Nội:  TS ĐỖ Hồng Quang
hongquang_do@hotmail.com

TPHCM: TS HUỲNH Trúc Thanh Ngọc
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

Thạc sĩ 
Y sinh học, chuyên ngành «cải tiến dược lý và ngành dược »

MÔN HỌC

THÁNG 3-7

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 8

Công bố  
kết quả

THÁNG 9-10

Nhập  
học

Y - DƯ
Ợ

C

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ
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No 91, Ba thang hai street, District 10, HCMC
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Bằng thạc sĩ do Đại học Angers cấp

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp

Đào tạo sau đại học 

Học tại một trong các trường: Đại học Khoa học Y tế ở 
Campuchia, Đại học Khoa học Y tế ở Lào, Đại học Dược Hà Nội 
và Đại học Y Dược TPHCM 

Năm thứ nhất (M1)
Dược lý

Tổng số 
tín chỉ: 

120 ECTS

Hóa Dược 

Đa khoa

Năm thứ hai (M2)
Kỹ thuật cải tiến

Các ứng dụng y học nano và môi trường pháp lý liên 
quan 

Phát triển về dược phẩm của y học nano : phát triển 
theo y lý Galien

Phát triển về dược phẩm của y học nano : phát triển 
phân tích

Dự án hỗ trợ đổi mới và công thức

Dự án chuyên ngành

6 tháng thực tập

Florence DELCHER
master.mekong.pharma@gmail.com

Hà Nội: TS ĐỖ Hồng Quang
hongquang_do@hotmail.com

TPHCM: TS HUỲNH Trúc Thanh Ngọc
huynhtructhanhngoc@yahoo.ca

Thạc sĩ
Khoa học dược, chuyên ngành « cải tiến và chuyển 
giao » lộ trình y học nano

MÔN HỌC

Y - DƯ
Ợ

C

THÁNG 3-7

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 8

Công bố  
kết quả

THÁNG 9-10

Nhập  
học

     Chương trình đào tạo 2 năm tại Đông Nam Á chủ yếu dành cho 
các dược sĩ đã tốt nghiệp tại các trường Đại học ở Campuchia, Lào 
và Việt Nam nhằm đào tạo các chuyên gia trình độ cao trong lĩnh 
vực Khoa học Dược. Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng 
Thạc sĩ 2 của Pháp được quốc tế thừa nhận. Sinh viên đăng kí vào 
khóa học dự bị hoặc vào năm 2 thạc sĩ có cơ hội được hưởng học 
bổng của tổ chức Pierre Fabre và tổ chức Pháp Ngữ (AUF).

Học phí 2017-2018: 100 USD/Thạc sĩ  1 
400 USD/Thạc sĩ  2

• Phương pháp nghiên cứu phát triển dược phẩm và thuốc 
nhờ vào cải tiến

• Dược sĩ ở các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, các bộ…
• Giảng dạy
• Nghiên cứu

• Tiếng Pháp trình độ B2 hoặc TCF cấp độ 4 
• Dược sĩ đã tốt nghiệp

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ
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Văn chương nghệ thuật 
và khoa học nhân văn
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Cử nhân
Tiếng Anh

Tổng số 
giờ học:
2550h  
/4 năm

Tổng số  
tín chỉ:

122

Nghệ thuật tạo hình

Hình họa mỹ thuật

Thiết kế thời trang

Vật liệu dệt may

Kỹ thuật may

Đồ họa ứng dụng trong thiết kế thời trang

Văn hóa thời trang

Tạo mẫu

Từ điển trang phục và bản vẽ kỹ thuật

Tiếp thị thời trang

Đồ án (trang phục nam, nữ, trẻ em)

Đồ án: Kỹ thuật sản xuất hàng thời trang

Đồ án: Thiết kế trang phục cao cấp

Thực tập

Đồ án tốt nghiệp

Học phí 2017-2018: 45-60 triệu VNĐ/năm

VĂN
 CH

Ư
Ơ

N
G N

GH
Ệ TH

U
ẬT

    Viện Mod’art và trường Đại học Hoa Sen cung cấp chương trình 
đào tạo quốc tế về ngành thiết kế thời trang và tạo mẫu trang phục. 
Sinh viên vào cuối khóa học có thể tự thiết kế một bộ sưu tập, có 
các kiến thức chuyên môn cần thiết, cũng như có khả năng minh 
họa ý tưởng của mình bằng những mẫu thiết kế thời trang.
Mod’Art International là trường đại học về thời trang danh tiếng tại 
Paris. Nổi tiếng trên toàn thế giới, nơi đây là cái nôi của các nhà 
lãnh đạo tương lai và những người chủ chốt trên thị trường công 
nghiệp dệt, phụ kiện và các mặt hàng xa xỉ.
Bằng việc ứng dụng sự phát triển kỹ thuật, kinh tế và sáng tạo của 
ngành công nghiệp thời trang vào chương trình học, Mod’Art vừa 
mang đến chương trình đào tạo phù hợp với sự thay đổi của thị 
trường công việc vừa đáp ứng được những yêu cầu cao về trình độ 
học vấn. 

• Tốt nghiệp THPT

• Định hình phong cách thời trang
• Sử dụng các công cụ kỹ thuật số
• Tạo mẫu trang phục

• Nhà thiết kế thời trang
• Chuyên viên định hình phong cách thời trang
• Biên tập thời trang
• Giám đốc sản xuất
• Nhà tạo mẫu trang phục
• Nhân viên tư vấn trang phục

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Bằng cử nhân do Viện thời trang quốc tế Mod’Art cấp

Bằng cử nhân do Đại học Hoa Sen cấp 

2 năm đầu được giảng dạy bằng tiếng Việt, 2 năm sau 
được giảng dạy bằng tiếng Anh

Đào tạo chính quy
Học tại Đại học Hoa Sen

Doanh nghiệp đối tác: Asmara, L’Officiel, Elle magazine 

Nathalie BROUN
nathalie.broun@hoasen.edu.vn

+84 1 28 46 20 044

HỒ Điệp Thúy Vũ
Vu.HoDiepThuy@hoasen.edu.vn

+84 9 42 04 05 51

Cử nhân 
Thiết kế thời trang và tạo mẫu trang phục

MÔN HỌC

THÁNG 4-6

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://fr.modart-paris.com/
http://hsu.edu.vn/vi
https://www.u-bordeaux.fr/ 
http://hsu.edu.vn/vi
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     Văn bằng đại học này được hình thành để tạo điều kiện cho các sinh 
viên ngành Địa lý thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
thành phố Hồ Chí Minh (ĐHKHXHNV) dễ dàng chuyển đổi sang chương 
trình Thạc sĩ Địa lý thuộc các cơ sở đào tạo của các nước phía “Bắc” bán 
cầu.

Liên quan đến lĩnh vực lớn là môi trường, Việt Nam là một trường hợp điển 
hình: sự gia tăng dân số mạnh mẽ kết hợp với biến đổi khí hậu, trên thực 
tế là một căng thẳng đáng kể đối với môi trường. Nói một cách chính xác, 
UPPA chuyên nghiên cứu lĩnh vực này, đó là lĩnh vực “khoa học cơ bản” 
(ví dụ như xử lý nước đô thị và ngành công nghiệp) hay các đầu vào “khoa 
học xã hội và nhân văn”, tức là mối quan hệ giữa xã hội và môi trường. Đối 
với việc nghiên cứu đó, các công việc của phòng thí nghiệm PASSAGES, 
nơi tập hợp các nhà địa lý học, xã hội học và các nhà quy hoạch của 
UPPA, thực hiện các mục tiêu mà quốc tế công nhận. Đồng thời, sinh viên 
của ĐHKHXHNV theo học thạc sĩ tại UPPA sẽ được hưởng lợi hoàn toàn 
từ sự “nghiên cứu” sâu này.

• Trình độ sơ cấp – Bắt buộc phải có DELF 
B2 vào năm cuối bậc cử nhân

• Tốt nghiệp THPT

• Mô tả và phân tích các vùng lãnh thổ theo thời gian dựa 
trên các tổ chức xã hội 

• Xác định các thách thức lớn của môi trường.
• Chỉ ra các đặc trưng về tổ chức, chức năng và sự tương 

tác của môi trường và xã hội theo các mức độ khác nhau
• Thực hiện các yếu tố liên quan đến hoạt động quy hoạch  

(thiết kế, hoạch định và chương trình liên quan )
• Đề xuất các mô hình lý thuyết 
• Tiến hành thu thập các dữ liệu lãnh thổ 
• Sử dụng một cách dễ dàng các phương pháp định lượng 

để cho phép xử lý các dữ liệu thống kê; sử dụng một cách 
dễ dàng các công cụ phân tích thông tin để tham chiếu 
không gian (SIG)

• Học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ
• Cơ hội việc làm ở các tổ chức phi chính phủ
• Cơ hội việc làm tại các tổ chức công cộng 

Bằng đại học do trường cấp và Bằng cử nhân
Tiếng Pháp: từ trình độ sơ cấp đến B2 trong 4 năm học

Địa lý đô thị 

Địa lý thế giới 

Di sản học

Phương pháp nghiên cứu

Các thách thức môi trường 

Bằng đại học được cấp bởi Đại học Pau et  
Pays de l’Adour
Bằng cử nhân Việt Nam được cấp bởi Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn TPHCM 
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy 
Học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM 

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Học phí 2017-2018:
2.5 triệu VNĐ  dành cho các môn học bằng tiếng Pháp/học kỳ

3 triệu VNĐ  dành cho các môn học bằng tiếng Việt/học kỳ

KH
O

A H
Ọ

C N
H

ÂN
 VĂN

Jean-Yves PUYO
jean-yves.puyo@univ-pau.fr

+33  5 59 40 72 52

NGÔ Thị Thu Trang
thutrangnt@hcmussh.edu.vn

+84 9 47 67 77 88 

Bằng đại học và cử nhân 
Địa lý học  

MÔN HỌC

THÁNG 9

Thời gian 
nhận hồ sơ

1 THÁNG 10

Công bố  
kết quả

7 THÁNG 10

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.univ-pau.fr/fr/
http://www.univ-pau.fr/fr/
http://hcmussh.edu.vn/ 
http://hcmussh.edu.vn/ 
http://hcmussh.edu.vn/ 
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     Chương trình Thạc sĩ Luật dân sự Paris 1 là chương trình Thạc 
sĩ liên kết giữa trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG-HCM và 
trường Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Pháp). Chương trình 
được thiết kế phù hợp cho đối tượng học viên ngành luật hoặc khối 
ngành kinh tế làm việc trong các lĩnh vực luật, bất động sản, tài 
chính, tư vấn.

• Tiếng Anh, trình độ tối thiểu đạt IELTS 5.5
• Cử nhân chuyên ngành luật

• Có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của pháp 
luật dân sự 

• Kỹ năng chuyên môn cao trong các lĩnh vực về luật 
tài sản, sở hữu trí tuệ, luật thương mại quốc tế, luật 
công chứng …

• Soạn thảo các văn bản pháp quy ( hợp đồng, điều lệ, 
ký kết )

• Thực hành tiếng Anh pháp lý

• Luật gia cho doanh nghiệp
• Luật gia cho ngân hàng
• Luật sư
• Thẩm phán
• Cán bộ trong các tổ chức quốc tế 

Bằng thạc sĩ do Đại học Paris I Panthéon-
Sorbonne cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối và cuối tuần
Học tại Đại học Kinh tế - Luật

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 4 000 USD/năm

LU
ẬT

Thạc sĩ 
Luật về các loại hợp đồng đặc biệt

Tổng số 
giờ học:

230h 
/2 năm 

Tổng số 
tín chỉ:

120 ECTS

Pháp luật về tài sản trong gia đình

Tiếng Anh pháp lý

Luật đất đai và tài sản

Luật bất động sản

Luật hợp đồng

Luật thương mại

Tính xác thực và hành vi chung

Quản lý tài sản

Thực hành công chứng Việt Nam

Thực tập

Thực hành công chứng so sánh

Luận văn

Thomas MASTRULLO
Thomas.Mastrullo@univ-paris1.fr

TRỊNH Hà Phương
phuongth@uel.edu.vn
+84 28 37 24 45 25

Doanh nghiệp đối tác: Bureau d’Avocat Audier & Partner, Bureau DS Avocats,  
Pacific International  Arbitration Centre, Duane Morris, AFD - Agence française de  
développement, GIDE Loyrette Nouel A.A.R.P.I, DFDL, Fidal Franceskinj Chazard & 
Partners Co. Ltd

Thạc sĩ  
Luật dân sự

MÔN HỌC

THÁNG 5-8

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 8

Công bố  
kết quả

THÁNG 10

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

https://www.univ-paris1.fr/ 
https://www.univ-paris1.fr/ 
http://www.uel.edu.vn/
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     Chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế diễn ra trong 2 
năm. Chương trình đào tạo này nhằm mục đích đào tạo các chuyên 
gia pháp luật kinh doanh có khả năng hiểu các vấn đề mới và phức 
tạp về luật trọng tài quốc tế, pháp luật hợp đồng, chứng khoán, sở 
hữu trí tuệ, pháp luật về tài chính hoặc thuế quốc tế. 

• Tiếng Pháp trình độ B2
• Cử nhân chuyên ngành luật

• Có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
kinh doanh 

• Kỹ năng chuyên môn cao trong các lĩnh vực về tư pháp 
quốc tế, luật thương mại quốc tế, thuế quốc tế, luật quốc 
tế, sở hữu trí tuệ, trọng tài quốc tế

• Soạn thảo các văn bản pháp quy
• Thực hành tiếng Pháp pháp lý

• Luật gia cho doanh nghiệp
• Luật gia cho ngân hàng
• Luật sư
• Thẩm phán
• Cán bộ trong các tổ chức quốc tế 

Năm thứ nhất (M1)
Luật về nghĩa vụ trong hợp đồng

Tổng số 
giờ học:

520h 

Tổng số 
tín chỉ:

120 ECTS

Luật về các loại hợp đồng đặc biệt

Luật về bảo đảm nghĩa vụ 

Luật công ty 

Luật tư pháp quốc tế 

Phương pháp nghiên cứu  

Tiếng Pháp 

Luật sở hữu trí tuệ

Luật thương mại quốc tế

Luật tổ chức thương mại thế giới

Năm thứ hai (M2)
Luật trọng tài và giải quyết tranh chấp quốc tế 

Luật an sinh xã hội quốc tế

Luật thuế trong kinh doanh hoặc luật thuế quốc tế 

Luật hình sự trong kinh doanh

Luật ngân hàng/chứng khoán

Luận văn/Báo cáo thực tập

Doanh nghiệp đối tác: Bureau d’Avocat Audier & Partner, Bureau DS Avocats,  
Pacific International  Arbitration Centre, Duane Morris, AFD - Agence française de  
développement, GIDE Loyrette Nouel A.A.R.P.I, DFDL, Fidal Franceskinj Chazard & 
Partners Co. Ltd

LU
ẬT

Bằng thạc sĩ do Đại học Panthéon-Assas  
Paris II cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Lớp buổi tối và cuối tuần
Học tại Đại học kinh tế - Luật TPHCM

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 1 950 USD/năm

Carine PUIGRENIER
carine.puigrenier@u-paris2.fr  

+33 1 44 41 55 59 

TRỊNH Hà Phương
phuongth@uel.edu.vn  
+84 28 37 24 45 25

Thạc sĩ  
Luật kinh doanh quốc tế

MÔN HỌC

THÁNG 5-8

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 8

Công bố  
kết quả

THÁNG 10

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ
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     Chương trình Thạc sĩ «Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh» là kết 
quả hợp tác giữa các trường đại học Pháp : Bordeaux, Toulouse, Lyon và 
trường Đại học Bỉ Université Libre de Bruxelles (ULB) được triển khai từ 
năm 2011. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu và trình độ cao với tất 
cả những môn học đều liên quan mật thiết đến luật thương mại quốc tế.
Thời gian đào tạo là 01 năm. Trong quá trình học, học viên sẽ được tiếp 
cận nhiều môn học về luật quốc tế và châu  âu, đồng thời so sánh với các 
hệ thống pháp luật của khu vực Đông Nam Á. Kết thúc chương trình, học 
viên tốt nghiệp được trang bị những kiến thức chuyên sâu cần thiết để 
giải quyết những vấn đề pháp lý quốc tế và khu vực. 

• Tiếng Pháp và tiếng Anh, chứng chỉ ngoại ngữ bắt buộc : 
DELF B2

• Cử nhân Đạị học của Việt Nam, tương đương thạc sĩ năm 
thứ 1 của Châu Âu hay BAC + 4

• Ứng viên có bằng cử nhân Luật được ưu tiên tuyển sinh 
vào chương trình Thạc sĩ liên kết, tuy nhiên chương trình 
cũng mở rộng đối tượng tuyển sinh đến cử nhân các 
ngành: kinh tế, quản trị, cử nhân Pháp văn…

• Lĩnh hội kiến thức về luật quốc tế, luật Châu Âu, luật của 
các quốc gia khu vực Châu Á và so sánh

• Có kỹ năng áp dụng các kiến thức pháp lý đa ngành để 
giải quyết các tình huống cụ thể

• Phát triển kỹ năng lý luận một vấn đề pháp lý

• Luật sư
• Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp
• Quản lý doanh nghiệp
• Giảng dạy và nghiên cứu
• Công chức quốc gia và quốc tế

Bằng thạc sĩ do một trong các đại học đối tác cấp : Đại học 
Jean Moulin de Lyon, Đại học Bordeaux, Đại học Capitole de 
Toulouse, Đại học Tự do Bỉ Université Libre de Bruxelles  
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Lớp buổi tối
Học tại Đại học luật TPHCM

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 100 triệu VNĐ/năm

Doanh nghiệp đối tác: Audier & Partners, LNT & Partners, Gide Loyrette Nouel

Thạc sĩ 
Luật công ty quốc tế 

Tổng số 
giờ học:

270h 
/năm

Tổng số 
tín chỉ:

60 ECTS

Tư pháp quốc tế  

Luật hợp đồng thương mại quốc tế (Việt Nam và khu 
vực) 

Luật hợp đồng thương mại quốc tế (quốc tế và so sánh) 

Hợp đồng tài chính và bảo hiểm 

Hợp đồng thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ 

Hợp đồng trong thông luật 

Giải quyết tranh chấp (châu Á)  

Giải quyết tranh chấp (quốc tế và so sánh) 

Đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế 

Trọng tài thương mại quốc tế 

Luật thuế quốc tế và so sánh

Phương pháp nghiên cứu 

Thực tập

Laurent GROSCLAUDE
lgroscl@univ-tlse1.fr

+33 5 61 63 36 22

NGUYỄN Thị Khánh Phương
ntkphuong@hcmulaw.edu.vn

+84 28 38 26 01 25 (ext : 120)

Thạc sĩ  
Luật kinh doanh quốc tế và so sánh 

MÔN HỌC

THÁNG 4-6

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 7

Công bố  
kết quả

THÁNG 10

Nhập  
học

LU
ẬT

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
https://www.u-bordeaux.fr
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.ulb.ac.be/ 
http://www.ulb.ac.be/
http://www.hcmulaw.edu.vn/ 


Kinh tế và 
thương mại
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     Chương trình này được xây dựng dựa trên việc kết hợp các yếu 
tố vượt trội của hai chương trình giáo dục Pháp – Việt nhằm đào 
tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Sau 
10 năm hợp tác, chương trình đã tuyển sinh 10 khóa, với gần 400 
sinh viên theo học; trong đó 35% sinh viên nhận được hai bằng cử 
nhân. Sinh viên có thể theo học năm cuối cử nhân tại Pháp và tiếp 
tục theo học bậc thạc sĩ tại Pháp.

• Tiếng Pháp và tiếng việt
• Tốt nghiệp THPT

• Thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu trong một ngân hàng 
thương mại

• Phân tích và giải quyết các vấn đề trong các tổ chức tài 
chính-ngân hàng

• Nhận biết và quản trị rủi ro tài chính trong một doanh 
nghiệp hoặc ngân hàng thương mại

• Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
• Viết và giao tiếp thành thạo tiếng Pháp

• Quản lý tài chính,thẩm định tài chính dự án
• Phân tích đầu tư
• Môi giới chứng khoán
• Cán bộ tín dụng, thanh toán quốc tế
• Quản lý danh mục đầu tư, quản trị tài sản…

Bằng cấp đại học do Đại học Rennes cấp
Bằng cử nhân do trường Kinh tế - Đại học Huế cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Việt
Đào tạo chính quy
Học tại trường Kinh tế - Đại học Huế 

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 30 triệu VNĐ/năm

KIN
H

 TẾ

Cử nhân
Kiến thức giáo dục đại cương

Cử nhân trong 
4 năm

Tổng số tín chỉ:
130

Kiến thức chung của ngành Kinh tế - Quản lý 

Kiến thức chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 

Kiến thức bổ trợ ngành 

Thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp và 
khoá luận

Christophe TAVERA
christophe.tavera@univ-rennes1.fr

+33 2 23 23 35 22 

 TRẦN Thị Bích Ngọc
ttbngoc@hce.edu.vn
+84 9 05 49 23 73 

Cử nhân 
ngành Tài chính và Ngân hàng

MÔN HỌC

THÁNG 8

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 8

Công bố  
kết quả

THÁNG 9

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.ulb.ac.be/
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     Chương trình đào tạo này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản và chuyên ngành về kinh tế và quản lý, quản trị doanh 
nghiệp. Chương trình được đào tạo trong 3 năm: 02 năm đầu được 
đào tạo tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM (ĐHNL). Năm thứ 3 
do Khoa Kinh tế, Đại học Vùng Grenoble-Alpes đảm nhận (Đại học 
Grenoble Alpes). Riêng năm thứ 3, sinh viên có thể chọn học tại 
Pháp, hoặc tại Việt Nam trong thời gian này sinh viên được trang 
bị kiến thức chuyên ngành về kinh tế và quản lý. Tất cả các bài 
thi và kiểm tra trong suốt 03 năm đào tạo là do trường Đại học 
Grenoble-Alpes kiểm duyệt và phê chuẩn. Cuối năm thứ 3, sau khi 
hoàn tất chương trình học và đạt kết quả của các kỳ kiểm tra, sinh 
viên được trường Đại học Grenoble-Alpes cấp bằng Kinh Tế Quản 
lý của chính phủ Pháp.

• Tiếng Anh, trình độ tiếng Anh đầu vào tối thiểu IELTS 4.5
• Tiêu chuẩn đầu vào năm 1: Tốt nghiệp THPT Điểm thi đại 

học theo quy định hàng năm
• Tiêu chuẩn đầu vào năm 3: Sinh viên đang học tại các 

trường đại học thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh tế 
hoặc các ngành gần với  khối ngành kinh tế

• Đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên
• Đạt trình độ tiếng Pháp DELF B1 trở lên
• Được trang bị kiến thức nền, cơ sở và chuyên ngành về 

kinh tế và quản lý
• Có khả năng và kỹ năng quản trị, quản lý nhóm, doanh 

nghiệp
• Có khả năng hội nhập với môi trường lao động của xã 

hội

• Thành lập công ty riêng
• Làm việc tại các công ty trong nước  

hoặc quốc tế
• Học tiếp thạc sĩ

Bằng cử nhân do Đại học Grenoble Alpes cấp
Bằng cử nhân do Đại học Nông lâm cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Học tại Đại học Nông lâm

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 1 710-2 000 euros/năm

KIN
H

 TẾ

Cử nhân
Cử nhân trong 4 năm
Toán Phân tích chi phí lợi ích

Tiếng Anh thương mại và kinh tế Kinh tế lượng

Giao tiếp Lý thuyết giá cả

Nguyên tắc xác suất và thống kê Kinh tế tài nguyên môi trường

Kinh tế vi mô Phương pháp nghiên cứu

Kinh tế vĩ mô Tiền tệ và tài chính

Tiếng Pháp Kinh tế quốc tế

Thống kê kinh doanh và kinh tế Kinh tế công nghiệp

Nguyên tắc quản lý Tăng trường và chu kì

Natacha COLLET
natacha.collet@univ-grenoble-alpes.fr

+33 4 76 82 58 52

LƯU Đình Phúc
ldphuc@hcmuaf.edu.vn 

+84 28 37 24 60 42

Cử nhân 
Kinh tế và quản lý 

MÔN HỌC

THÁNG 7-8

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Công bố  
kết quả

THÁNG 9

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 
http://en.uel.edu.vn
http://www.hcmuaf.edu.vn/
http://www.hcmuaf.edu.vn/
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   CFVG MBA là chương trình MBA được dạy bằng tiếng nước ngoài đầu tiên ở 
Việt Nam (tiếng Pháp và tiếng Anh). 
• Là chương trình MBA đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được nhận kiểm 

định chất lượng quốc tế EPAS bởi EMFD – Tổ chức Phát triển quản lý Châu 
Âu từ năm 2008

• Mang đến sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu về quản lý từ Châu Âu và 
những am hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh tại Việt Nam để phát triển 
nghề nghiệp

• Cấu trúc chương trình đạt chuẩn quốc tế, gắn kết với thực tiễn kinh doanh
• Mang đến cơ hội học tập ở Châu Âu thông qua chương trình trao đổi học viên 

với các trường kinh doanh danh tiếng
Tầm nhìn của CFVG là trở thành một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu về 
quản lý, cung cấp các chương trình được quốc tế công nhận bằng việc hợp tác với 
các đối tác có uy tín quốc tế, được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 
và mạng lưới cựu học viên mạnh mẽ; dựa trên phương châm « Phát triển - Đổi 
mới - Quốc tế hoá ».

• Tiếng Anh, trình độ tối thiểu B2 hoặc tương đương
• Trình độ cử nhân
• 2 năm kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp có kết quả 

học tập tốt
• Tiếng Pháp lưu loát

• Lập kế hoạch
• Tư duy hệ thống
• Làm việc nhóm
• Khả năng thích nghi với các thay đổi
• Báo cáo
• Phân tích
• Ra quyết định
• Sáng tạo

• Ban quản lý doanh nghiệp
• Phát triển doanh nghiệp riêng
• Nghiên cứu

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Phí đăng ký: 1.05 triệu VNĐ
Học phí: 221.15 triệu VNĐ

Doanh nghiệp đối tác: Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young,  
Techcombank, VIB…

Thạc sĩ 
Tổng số giờ học: 492h               Tổng số tín chỉ: 120ECTS
Năm thứ 1: Năm thứ 2:

Luật kinh doanh Phương pháp nghiên cứu khoa 
học

Kế toán tài chính Lãnh đạo & Đàm phán

Quản lý nguồn nhân lực Quản lý Kiểm soát

Hội thảo nhập học + Hành vi Tổ 
chức + Quản trị thay đổi Quản lý dự án

Marketing Tùy chọn 1: Kinh doanh Khởi 
nghiệp 

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp 1 hoặc 
Anh 1) Tùy chọn 2: Kinh doanh quốc tế

Mô phỏng trò chơi kinh doanh Marketing; Branding nâng cao

Tài chính doanh nghiệp Thị trường tài chính; Tài chính 
chiến lược

Quản trị doanh nghiệp & CSR Tư vấn

Chiến lược Doanh nghiệp & Đổi mới Luận văn chuyên môn

Hà Nội: NGUYỄN Thị Quỳnh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

TPHCM: NGUYỄN Viet Duc / PHẠM Minh Vũ
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 38 30 01 39

Thạc sĩ  
Quản trị kinh doanh

MÔN HỌC

THÁNG 3-4

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 3-4

Công bố  
kết quả

THÁNG 3

Nhập  
học

Bằng thạc sĩ được cấp bởi Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Paris Ile de France và Đại học Kinh tế TPHCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối và cuối tuần
Học tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

KIN
H

 TẾ

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

https://www.cfvg.org/
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     Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng đáp ứng những 
nhu cầu hiện tại và tương lai của các ngân hàng và tổ chức tài chính, hỗ trợ sự phát 
triển của nền kinh tế Việt Nam.
Bằng Thạc sĩ chuyên ngành do 2 trường Kinh doanh ESCP Europe và trường Đại 
học Paris Dauphine đồng cấp:
• Cung cấp nền tảng vững chắc về các nguyên tắc và thực tiễn của ngành, các 

kỹ năng mới, công cụ phân tích và tầm nhìn
• Giờ học phù hợp với người đi làm
• 100% giờ học được giảng dạy bởi các Giáo sư quốc tế
• Giờ học với sự tham gia của các Chuyên gia cấp cao từ ngân hàng và các tổ 

chức tài chính tại Việt Nam
• 02 tuần học thực tế tại Paris
• Là tiêu chuẩn chất lượng cho việc thăng tiến sự nghiệp tại Việt Nam

• Các công cụ, kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề - giải 
pháp tại ngân hàng và tổ chức tài chính

• Giám đốc tài chính
• Kiểm soát nội bộ
• Giám đốc Mua bán & Sáp nhập
• Giám đốc ngân khố
• Kiểm toán
• Chuyên gia tư vấn tài chính…
• Quản lý các phòng ban/chức năng tại ngân hàng,
• Quản lý quỹ
• Chuyên gia phân tích tài chính & tín dụng
• Quản lý sản phẩm phát sinh & cấu trúc
• Nhà đầu tư
• Giám đốc sản phẩm…
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Bằng thạc sĩ do Đại học Paris Dauphine và Đại học Kinh 
doanh ESCP Europe cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối và cuối tuần
Học tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Phí đăng kí: 1.05 triệu VNĐ/năm
Học phí: 249 triệu VNĐ/năm

Thạc sĩ chuyên ngành
Tổng số giờ học: 300h                  Tổng số tín chỉ: 60ECTS
Các quốc gia mới nổi trong quá 
trình toàn cầu hóa Quản trị dòng tiền

Phân tích tài chính Kế toán quốc tế và sự đồng nhất  

Khởi nghiệp và Hoạch định tài 
chính Tài chính quốc tế 

Nhập môn Thống kê Kiểm toán

Quyết định đầu tư và định giá cơ 
bản  Thuế quốc tế  

Cấu trúc và Chiến lược tài chính  Mua bán & sáp nhập 

Các phương pháp thống kê trong 
các thể chế tài chính  Quản lý tài chính 

Chẩn đoán tài chính Tài chính ngân hàng

Trung gian trong tài chính, thị 
trường tài chính của nền kinh tế  

Hệ thống thông tin trong các tổ 
chức tài chính

Công cụ và phương pháp trong thị 
trường tài chính

Chính sách tiền tệ & Tỉ giá hối 
đoái  

Định giá doanh nghiệp Phân tích và Quản lý Tài chính 
trong công ty bảo hiểm 

Tuân thủ về tài chính Quản lý danh mục đầu tư 

Tài chính dự án  Thị trường hàng hóa  

Tài chính doanh nghiệp Phân tích và Quản lý Tài chính 
trong ngân hàng 

Kiểm soát  tài chính  Quản lý rủi ro tài chính 

Bằng thạc sĩ chuyên ngành 
Kinh tế, ngân hàng và tài chính 

MÔN HỌC

THÁNG 4,6,9

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 4,6,9

Công bố  
kết quả

THÁNG 10

Nhập  
học

Hà Nội:  NGUYỄN Thị Quỳnh Giao  
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

TPHCM: NGUYỄN Viet Duc / PHẠM Minh Vũ
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 38 30 01 39

• Tiếng Anh, ứng viên cần có chứng chỉ B2 khung Châu  
Âu hoặc tương đương IELTS 5.5, TOEIC 600…

• Trình độ cử nhân
• 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp
• Mong muốn học tập 
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     Thạc sĩ chuyên ngành Marketing & Bán hàng đáp ứng những nhu cầu 
hiện tại và tương lai của doanh nghiệp và hỗ trợ sự phát triển của nền 
kinh tế Việt Nam trong nhu cầu tập trung về «thị trường và khách hàng».
• Bằng Thạc sĩ Marketing Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) do  ESCP 

Europe và IAE, Paris Sorbonne University đồng cấp
• Chương trình tiên phong trong việc kết hợp các kiến thức cập nhật 

về marketing
• Phương pháp giảng dạy thực tiễn và học tập sáng tạo 
• 100% các khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư quốc tế chất 

lượng cao
• Cơ hội trải nghiệm nước Pháp và Châu Âu với chuyến đi học tập 

trong vòng 2 tuần tại Paris
• Chương trình học với thời gian linh động vào buổi tối và cuối tuần 

dành cho người đi làm
Các chuyên viên kỹ thuật liên quan đến bán hàng, các chuyên gia truyền 
thông làm công việc quảng cáo, các chuyên gia về CNTT muốn nâng cao 
phương pháp tiếp cận khách hàng và các đại diện bán hàng là những ứng 
viên tiềm năng của chương trình.

• Tiếng Anh, ứng viên cần có chứng chỉ B2 khung Châu 
Âu hoặc tương đương IELTS 5.5, TOEIC 600…

• Trình độ cử nhân
• 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp
• Mong muốn học tập 

• Kỹ năng trong lĩnh vực marketing
• Kỹ năng trong thực tiễn kinh doanh

• Giám đốc Marketing 
• Quản lý Bán hàng
• Giám đốc Nghiên cứu
• Giám đốc Sản phẩm
• Quản lý Phát triển
• Quản lý về Quảng cáo 
• Tư vấn & Tư vấn cấp cao

Bằng thạc sĩ của Học viện quản trị doanh nghiệp Paris (IAE 
de Paris) và Trường cao cấp Thương mại Paris (ESCP) 
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối và cuối tuần
Học tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Doanh nghiệp đối tác: Big C, Abbott, AstraZeneka, DKSH

Thạc sĩ 
Phát triển Quản lý marketing trong Thị trường toàn cầu

Tổng số 
giờ học:
16 tháng

Tổng số 
tín chỉ:

45 ECTS

Trò chơi Kinh doanh: Markstrat

Dịch vụ, Kinh doanh điện tử và Kinh tế số

Hành vi người tiêu dùng, Người mua hàng kỹ thuật số

Tiếp thị thông minh: Phát triển nghiên cứu định tính và 
định lượng trong thế giới số

Phân tích dữ liệu

Chiến thuật định giá: phương pháp dựa trên chi phí và 
giá trị

Đàm phán kinh doanh

Quản lý marketing & Đổi mới trong B2B

Tổ chức bán lẻ và chuỗi cung ứng

Thúc đẩy & Quảng cáo: Tích hợp Truyền thông tiếp thị 
trong thời đại kỹ thuật số

Quản lý bán hàng, Công cụ số & Tổ chức

Quản lý và Xây dựng thương hiệu mạnh

Kiểm soát và lập kế hoạch marketing trong thế giới số

Học tập trong 2 tuần tại Paris – Phương pháp luận

Dự án tốt nghiệp

Phí đăng kí: 1.05 triệu VNĐ/năm
Học phí: 229 triệu VNĐ/năm

Thạc sĩ  
Marketing bán hàng & dịch vụ

MÔN HỌC

THÁNG 6

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 7

Công bố  
kết quả

THÁNG 10

Nhập  
học

Hà Nội: NGUYỄN Thị Quỳnh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

TPHCM: NGUYỄN Viet Duc / PHẠM Minh Vũ
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 38 30 01 39
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     Chương trình đào tạo do Học viện quản trị doanh nghiệp IAE Sorbonne 
Paris thiết kế và giảng dạy tại Việt Nam. Chương trình kết hợp các chuyên 
môn tiên tiến, tiếp cận thực tiễn và học tập sáng tạo xung quanh các chủ 
đề liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng. Chương trình đào tạo tập trung 
vào :
• Thiết kế và phân tích chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp, tổ chức
• Quản lý và điều phối hiệu quả chuỗi cung ứng
• Giảng dạy thích hợp để đo lường , đánh giá và kiểm soát chất lượng 

các quy trình của chuỗi cung ứng
• Khả năng trao đổi thảo luận các vấn đề gần đây trong quản lý chuỗi 

cung ứng cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp
Thông qua chương trình thạc sĩ này, sinh viên được thừa hưởng một mạng 
lưới đào tạo chuyên nghiệp vững chắc gồm các người chủ chốt khác nhau 
từ các cấp độ khác nhau trong một loạt các hoạt động. Họ cũng tham gia 
vào các hội thảo quốc tế ở Paris, Pháp và Việt Nam.

• Kiến thức chuyên sâu về Quản lý Chuỗi cung ứng
• Kiến thức về những hoạt động liên quan:  Hậu cần, 

Cung ứng, Kho, Giá cả, ..
• Lập kế hoạch
• Báo cáo
• Phân tích

• Quản lý
• Giám đốc
• Chuyên gia

Doanh nghiệp đối tác: Decathlon Vietnam, Vietnam Supply Chain, CEL Consulting
Bolloré Logistics, Schneider Electrics

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Phí đăng kí: 1.05 triệu VNĐ 
Học phí: 250.8 triệu VNĐ 

Chuyến du học bắt buộc trong 1 tuần tại Pháp. Phí dự 
kiến 30 triệu VNĐ  không bao gồm trong học phí

Văn bằng được cấp bởi Học viện quản trị doanh nghiệp (IAE 

Sorbonne)

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Lớp buổi tối và cuối tuần 

Học tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

Thạc sĩ 
Phát triển chuỗi cung ứng

Tổng số 
giờ học:

336h

Tổng số 
tín chỉ:

60 ECTS

Chiến lược hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng và tài chính doanh nghiệp 

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý Lean, cải tiến liên tục, vận hành xuất sắc

Toàn cầu hóa và chiến lược của doanh nghiệp

Chuỗi cung ứng và quản lý hiệu suất

Lập kế hoạch và điều phối trong chuỗi cung ứng

Quản lý tiếp thị và phân phối

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Chiến lược tìm nguồn cung ứng

Chuyến du học

Nghiên cứu hoạt động trong chuỗi cung ứng

Dự án tư vấn

Hà Nội:  NGUYỄN Thị Quỳnh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

TPHCM: NGUYỄN Việt Đức / PHẠM Minh Vũ
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 38 30 01 39

Thạc sĩ  
Quản lý chuỗi cung ứng

MÔN HỌC

THÁNG 10

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 11

Công bố  
kết quả

THÁNG 1

Nhập  
học

• Tiếng Anh, ứng viên cần có chứng chỉ B2 khung Châu 
Âu hoặc tương đương IELTS 5.5, TOEIC 600…

• Trình độ cử nhân
• 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp
• Mong muốn học tập 
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     Chương trình Tiến sỹ Quản lý của CFVG là chương trình nghiên 
cứu học thuật theo chuẩn giáo dục Pháp với mục tiêu gia tăng kiến 
thức và thúc đẩy sự nghiệp nghiên cứu và quản trị của nghiên cứu 
sinh. 
Chương trình năm 1 bao gồm 14 môn, mỗi môn từ 6 - 15h. Từ năm 
thứ 2 đến năm thứ 4, chương trình Tiến sỹ tại CFVG yêu cầu nghiên 
cứu sinh hoàn thành một luận án nghiên cứu, được hướng dẫn bởi 
giáo viên từ một trong 4 trường đại học đối tác tại Pháp. Luận án 
này phải mở rộng hoặc sửa đổi kiến thức hiện có trong ngành, trình 
bày theo một cách giải thích mới về các tài liệu đã biết hoặc chí ít 
là một bài đánh giá liên quan để chuẩn bị cho luận án của những 
năm tiếp theo.

• Tiếng Anh, TOEFL ITP>550 hoặc IELTS>6.0 
• Trình độ thạc sĩ hoặc tương đương
• Kinh nghiệm công tác tối thiểu 3 năm
• Mong muốn học tập
• Tiếng Anh lưu loát

• Lập kế hoạch
• Suy nghĩ theo hệ thống
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Nghiên cứu & Phân tích

• Cấp độ quản lý tại các doanh nghiệp quốc tế, liên doanh 
• Theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tại các trường đại học 

hành đầu tại Việt Nam

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Doanh nghiệp đối tác: Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young,  
Techcombank, VIB, …

Năm 1
Nhận thức luận

Tổng số 
giờ học:

237h 

Đạo đức và đạo lý học

Lý thuyết về cách thức tổ chức

Hành vi tổ chức

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu

Phương pháp và phân tích dữ liệu định tính

Phương pháp và phân tích số liệu định lượng

Kinh tế lượng

Lịch sử Tài chính

Tiếp thị

Tài chính

Nguồn nhân lực

Kinh doanh quốc tế

Khởi nghiệp và Đổi mới

2 môn học bổ sung

Phí đăng kí: 1.05 triệu VNĐ 
Học phí năm 1: 158 triệu VNĐ 

Học phí năm 2,3,4: 53 triệu VNĐ 

Bằng tiến sĩ được cấp bởi Trường kinh doanh ESCP Europe,  
Đại học Lille Nord de France, Đại học Strasbourg hay Đại học 
Paris Dauphine
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp buổi tối và cuối tuần, luận án nghiên cứu sinh tại một 
trong bốn trường đại học đối tác tại Pháp vào năm 2,3 và 4
Học tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

Chương trình tiến sĩ 
CFVG

MÔN HỌC

THÁNG 5

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 6

Công bố  
kết quả

THÁNG 8

Nhập  
học

Hà Nội: NGUYỄN Thị Quỳnh Giao 
quynhgiao@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66

TPHCM: NGUYỄN Viet Duc / PHẠM Minh Vũ
vietduc@cfvg.org / vuminhpham@cfvg.org

+84 28 38 30 01 39
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http://www.escpeurope.eu/fr/
https://www.univ-lille.fr/
https://www.unistra.fr/
http://www.dauphine.fr/fr/index.html 
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 Nhà hàng 
và du lịch



40

     Chuyên ngành này cung cấp kiến thức về công tác quản lý 
ngành nhà hàng trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, 
mua sắm, đào tạo,...
Chương trình cũng tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi 
trường làm việc thực tế thông qua các mối quan hệ hợp tác với 
nhiều doanh nghiệp nhà hàng và khách sạn:
• Một nhà hàng bistro do chính các sinh viên điều hành
• Các môn học về quản lý, tiếp thị và truyền thông cho phép sinh 

viên sử dụng các công cụ quản lý nhà hàng chủ chốt
Chương trình đào tạo theo định hướng quốc tế cho phép sinh viên 
thích nghi với một nền văn hóa làm việc khác và mang các kĩ năng 
của họ đến môi trường quốc tế nhờ vào các lớp tiếng Anh và tiếng 
Pháp chuyên ngành và chương trình giao lưu International Mission 
trong một tuần.

• IELTS : 5,5 hay CEFR : B2 
• Chương trình đào tạo 4 năm: Tốt nghiệp THPT
• Chương trình đào tạo 1 năm: tốt nghiệp cao đẳng chuyên 

ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng 

• Kỹ năng quản lý nhà hàng 
• Có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm và nguyên vật liệu 

cho nhà hàng cao cấp  
• Kỹ năng giao tiếp đa ngôn ngữ
• Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa

• Quản lý điều hành 
• Đầu bếp 
• Giám đốc bán hàng 
• Giám đốc các dự án liên quan tới ẩm thực 

Cử nhân quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống quốc 
tế do Đại học Cergy-Pontoise cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh 
Đào tạo chính quy 
Học tại Đại học Hutech TPHCM

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Phí ghi danh: 2 triệu VNĐ/năm
Học phí 2017-2018:  

3 năm đầu: 50 triệu VNĐ/năm
Năm cuối: 120 triệu VNĐ/năm

N
H

À H
ÀN

G

Doanh nghiệp đối tác: Accor, Marriot - Starwood, Liberty corp 

Cử nhân
Kiến thức về thực phẩm dưới hình thức hội nghị

Tổng số 
giờ học:

595h/năm

Kỹ thuật quản lý và tiếp thị

Truyền thông

Dự án được hỗ trợ

Chương trình International Mission

Thực hành tại doanh nghiệp

Ngành quản trị

Kỹ thuật chuyên ngành, điều hành nhà hàng Pixel

Thực tập 5 tháng

Felipe Diaz MARIN
felipe.diaz-marin@u-cergy.fr

VŨ Thị Hương Giang
vth.giang@hutech.edu.vn

+84 9 06 97 46 98

Cử nhân chuyên nghiệp 
Quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực

MÔN HỌC

THÁNG 8

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 9

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 
https://www.hutech.edu.vn/
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     Trong môi trường học tập quốc tế và được giảng dạy bằng tiếng 
Anh, sinh viên được học kỹ năng quản lý, phương pháp lãnh đạo 
nhóm, phát triển tính chuyên nghiệp, nắm bắt luật, kinh tế, ngôn 
ngữ chuyên ngành với mục đích trở thành nhà quản lý điều hành 
trong ngành quản lý khách sạn và du lịch quốc tế.  
Chương trình Marco Polo năm 2 tạo điều kiện cho sinh viên học tập 
một năm tại một trong các cơ sở đào tạo khác của Vatel trong cùng 
hệ thống (trao đổi với 40 cơ sở đào tạo của Vatel trên thế giới).

• Tốt nghiệp THPT hoặc bằng quốc tế tương đương 
• Tuyển sinh dựa trên kết quả tuyển sinh đại học.
• Bằng IELST 5.5  hay bằng tương đương hay tham gia bài 

kiểm tra tiếng Anh đầu vào của Vatel

• Học kỹ năng quản lý, phương pháp lãnh đạo nhóm, phát 
triển tính chuyên nghiệp

• Thông hiểu luật, kinh tế, ngôn ngữ chuyên ngành với mục 
đích trở thành nhà quản lý điều hành trong ngành quản lý 
khách sạn và du lịch quốc tế

• Quản lý khách sạn 
• Quản lý Nhà hàng
• Quản trị nguồn nhân lực
• Marketing – Truyền thông – Kinh doanh – Quan hệ 

khách hàng
• Điều hành các dịch vụ chi nhánh
• Tư vấn sáng tạo kinh doanh

Doanh nghiệp đối tác: Các công ty quốc tế, các khách sạn và nhóm khách sạn tại 
Việt Nam, Châu Á, Châu Âu và Mỹ

Bằng cử nhân Quản lý Khách sạn quốc tế của Trường 
Du lịch và Khách sạn quốc tế Vatel cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Học tại Đại học Hoa Sen TPHCM

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 3 700 USD/năm

N
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G

Cử nhân
Chương trình đạo tào trong vòng 3 năm
Tổng quan quản lý Nghệ thuật đàm phán

Marketing Tiếng Pháp

Quản Trị nguồn nhân lực Luật kinh doanh và luật khách sạn

Tin học ứng dụng Thực phẩm chuyên ngành

Kinh tế vi mô Ngành công nghiệp Hospitality

Văn hóa chuyên nghiệp Kinh tế du lịch

Xây dựng hình ảnh cá nhân Tiếp thị doanh nghiệp

Dinh dưỡng thực phẩm Quy hoạch phát triển đô thị

Rượu Pháp Các tổ chức chính trị Quốc tế 

An toàn vệ sinh thực phẩm Kế toán tài chính

Tiếng Anh chuyên ngành Thuế doanh nghiệp

3 kỳ thực tập tại các tổ chức doanh nghiệp từ 4 đến 6 tháng

PHAN Tiến
tien.phan@vatelsaigon.com 

+84 9 87 60 35 14

ĐẶNG Thanh Thủy
thuy.dangthanh@hoasen.edu.vn 

+84 9 01 39 75 79

Cử nhân  
Vatel về quản lý khách sạn quốc tế

CẢ NĂM DÀI

Thời gian 
nhận hồ sơ

THÁNG 2&7

Công bố  
kết quả

THÁNG 3&10

Nhập  
học

MÔN HỌC

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.vatel.vn/en/campus/campus-ho-chi-minh/presentation-campus-ho-chi-minh
http://www.vatel.vn/en/campus/campus-ho-chi-minh/presentation-campus-ho-chi-minh
http://www.hsu.edu.vn/en
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     Ra đời vào năm 2010, chương trình Văn bằng đôi Du Lịch Pháp-
Việt, chuyên ngành Quản trị Khách sạn và chuyên ngành Quản trị Dịch 
vụ Du Lịch và Lữ hành là kết quả của sự hợp tác đặc biệt giữa Khoa Du 
Lịch, trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Perpignan Via – Domitia 
(Pháp). Chương trình nhằm đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý 
khách sạn và quản lý các dịch vụ du lịch và lữ hành. Sinh viên sau khi tốt 
nghiệp có thể làm việc trong các công ty du lịch, văn phòng du lịch hoặc 
các khách sạn...  

• Tiếng Việt, tiếng Pháp, đạt trình độ DELF B2
• Tốt nghiệp THPT
• Xét điểm thi đại học
• Xét tuyển học bạ

Kỹ năng nghề (lễ tân, nhà hàng, buồng phòng, hoạt náo, hướng 
dẫn viên du lịch,..)
• Quản lý
• Đặc điểm của sản phẩm du lịch
• Tin học văn phòng
• Marketing và truyền thông

• Nhân viên các bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng phòng, spa 
tại khách sạn, resort, căn hộ cho thuê, nhà hàng, chuỗi cà 
phê, thức ăn nhanh...

• Nhân viên dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp, ngân hàng, 
địa ốc, truyền thông

• Quản lý và điều hành du lịch các công ty du lịch, hãng lữ 
hành.

• Hướng dẫn viên du lịch tại công ty du lịch, hãng lữ hành, 
hoặc hướng dẫn viên tự do

• Nhân viên sales và marketing tại công ty du lịch, hãng lữ 
hành, hãng hãng không, khách sạn, nhà hàng...

Bằng thạc sĩ năm 1 của Đại học Perpignan
Bằng cử nhân của Đại học Văn Lang
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Học tại Đại học Văn Lang

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học phí 2017-2018: 36 triệu VNĐ/năm  
+ Chi phí sinh hoạt, ăn ở 6 tháng tại Pháp 

DU
 LỊCH

Doanh nghiệp đối tác: Sheraton, Lotte Legend, Renaissance Saigon, Saigon 
Tourist, Viettravel, Ben Thanh Tourist

Cử nhân
Quản trị khách sạn:

Tổng số 
giờ học: 
4 năm

Kĩ năng nghiệp vụ khách sạn (Lễ tân, nhà hàng, buồng 
phòng) 

Quản trị sự kiện 

Thiết kế kinh doanh nhà hàng khách sạn 

Quản lý hoạt động khách sạn 

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành:

Quản trị điểm đến 

Nghiệp vụ hướng dẫn 

Quản trị khu vui chơi giải trí 

Địa lý du lịch 

Thực tập 1  

Thực tập tốt nghiệp 

Thi/ Khóa luận tốt nghiệp  

Bernard SCHEOU
bscheou@univ-perp.fr

+33 6 52 36 14 90

NGUYỄN Thanh Trang
nguyenthanhtrang@vanlanguni.edu.vn

+84 9 09 92 98 56

Cử nhân 
Du lịch

MÔN HỌC

THÁNG 7

Thời gian 
nhận hồ sơ

5 THÁNG 8

Công bố  
kết quả

10 THÁNG 9

Nhập  
học

LỊCH TRÌNH

LIÊN HỆ

http://www.ulb.ac.be/
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Pour obtenir la version vietnamienne de cette brochure et pour tout renseignement complémentaire : 
Để nhận bản tiếng Pháp của cuốn sách này và mọi thông tin chi tiết : 

contact@institutfrancais-vietnam.com
www.ifv.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG

TẠI VIỆT NAM


