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LỜI NGỎ
CỦA ĐẠI SỨ PHÁP
TẠI VIỆT NAM
Tăng cường hợp tác đại học giữa các cơ sở giáo dục Pháp và Việt Nam là ưu tiên chính đối với Đại sứ
quán Pháp tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông qua việc phát triển các chương trình đào tạo của Pháp cấp bằng tại Việt Nam, Pháp mang đến
cho sinh viên Việt Nam và những người đã đi làm một loại chương trình đại học chất lượng cao mà
họ không cần phải sang nước khác để học. Hiện nay, chúng tôi đã có hơn 60 chương trình đào tạo
trong các lĩnh vực : khoa học cơ bản, tin học và viễn thông, y học, khoa học nhân văn, luật, kinh tế và
quản trị kinh doanh, chưa kể đến khách sạn và du lịch, các chương trình đào tạo này bao gồm nhiều
lĩnh vực khác nhau và phù hợp với sinh viên Việt Nam với chi phí phải chăng.
Loại chương trình đào tạo này mang đến cho bạn rất nhiều lợi thế. Bạn không những được tiếp cận
tính xuất sắc của hệ thống giáo dục Pháp mà còn được tham gia vào một môi trường quốc tế đầy
hứng khởi. Quả vậy, các chương trình đào tạo đa dạng sẽ tạo điều kiện kết nối giữa sinh viên và giảng
viên Việt Nam và Pháp. Trải nghiệm quốc tế này là một lợi thế nhất định trên thị trường việc làm. Hơn
nữa, đối với các sinh viên Việt Nam, việc lựa chọn một chương trình đào tạo cấp bằng tại chỗ cũng là
một cách để có thể dễ dàng tiếp tục theo học tại Pháp.
Khi được cấp bằng từ một trong các chương trình đào tạo này, bạn được tham gia vào cộng đồng cựu
sinh viên Pháp tại Việt Nam, giống như tất cả các cựu sinh viên Việt Nam đã từng theo học tại Pháp.
Mạng lưới này sẽ giúp các bạn giữ được mối liên hệ với nước Pháp, thuận lợi trong việc xây dựng mối
quan hệ với các cựu sinh viên cũng như với các nhà tuyển dụng. Mạng lưới cựu sinh viên Pháp hiện
nay có hơn 5 700 thành viên tại Việt Nam và hơn 320 000 thành viên trên toàn thế giới.
Cuốn brochure này sẽ giúp cho tất cả những ai có ý định theo học chương trình đào tạo của Pháp
ngay tại Việt Nam tìm được chương trình phù hợp. Mỗi người có thể tìm ra câu trả lời cho những thắc
mắc của mình thông qua từng trang brochure. Những thông tin này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình chuẩn bị của các sinh viên tương lai cũng như rất hữu ích cho các bậc phụ huynh, giáo viên
và nhà quản lý sư phạm. Tài liệu cũng là một thống kê tuyệt vời về loại hình đào tạo này, dành cho
những người ra quyết định của Pháp và Việt Nam: đây thực sự là một phương thức đào tạo đang phát
triển mạnh mẽ, đầy hứa hẹn và được theo dõi sát sao. Ngoài cuốn brochure, một công cụ tìm kiếm
trực tuyến cho tất cả các chương trình sẽ được xây dựng trong thời gian tới, cho phép truy cập các
chương trình đào tạo, thông tin liên hệ, lịch tuyển sinh, học phí, cơ hội nghề nghiệp cũng như chia sẻ
của các cựu sinh viên.
Tôi hy vọng các bạn sẽ thích thú khi đọc cuốn brochure này!

Nicolas Warnery
Đại sứ Pháp tại Việt Nam
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THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA PHÁP
TẠI VIỆT NAM
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.
Lựa chọn một nền giáo dục quốc tế đẳng cấp...
Nước Pháp đầu tư gần 25 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.
… 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 việc học và đi làm vào ban ngày. Học tập tại chính đất nước của họ còn giúp tiết kiệm
được một khoản chi phí sinh hoạt tại nước ngoài.
Học tại một trường đại học Việt Nam chất lượng
Tất 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.
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, vừa có kiến thức, kỹ năng và phương pháp để đáp ứng các
đòi hỏi của các chương trình đào tạo mà họ đã lựa chọn.

Phùng Thị Ngọc Bích
Sinh viên chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - CFVG và CCI Paris
Ile-de-France hợp tác đào tạo
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Mình đã có những kỷ niệm tuyệt vời với khóa MBA26. Với CFVG, mình có
cơ hội tham gia các lớp học chất lượng với sự giảng dạy của các giáo sư
danh tiếng. Tất cả các lớp học đều được thiết kế dựa trên các tình huống
thực tế, điều này rất thiết thực cho con đường sự nghiệp của chúng
mình. Chương trình đào tạo văn bằng đôi cho phép học viên học năm thứ
hai tại Pháp nếu có nhu cầu. Đó thật sự là một cơ hội tốt! Điều cuối cùng
nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là chúng mình còn được
học tiếng Pháp miễn phí.

CÁC VĂN BẰNG QUỐC GIA

CÁC VĂN BẰNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC

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 LIÊN KẾT
Un Co-diplôme (Văn bằng liên kết)

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
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HỆ THỐNG CÁC VĂN BẰNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP

Le Diplôme Universitaire (Bằng của trường đại
học)/inter-universitaire (Bằng liên đại học) hay
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

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

Nguyễn Võ Hữu Thức
Sinh viên năm thứ 5 ngành hàng không, chương trình PFIEV - Học bổng
cho chương trình văn bằng đôi tại ISAE-ENSMA, Poitiers, Pháp
Tôi chọn PFIEV để theo học chương trình đào tạo bậc cao của châu Âu
tại Việt Nam và đã rất bất ngờ trước chất lượng và sự đa dạng của khóa
học. Chương trình có rất nhiều ngành khác nhau, nhờ vậy mà cơ hội nghề
nghiệp tương lai cũng tăng đáng kể.
Phần lớn sinh viên của PFIEV có cơ hội tiếp tục học tập tại Pháp hoặc
nước ngoài, đây là điểm cộng lớn của chương trình. Ngoài ra, với PFIEV,
sinh viên có cơ hội học một ngôn ngữ mới, khám phá văn hóa và mở rộng
mối quan hệ trên toàn thế giới. Tôi rất trân trọng những điều tuyệt vời
của PFIEV và đặc biệt khuyến khích phát triển loại hình chương trình này.
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MỤC LỤC
KHOA HỌC

8

Hà Nội
Chương trình Việt-Pháp ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ

10

Chương trình Thạc sỹ Việt-Pháp ngành Xây dựng - Vật liệu
- Cơ học

11

Thạc sĩ Công nghệ sinh học: Thực vật - Y sinh - Dược học

14

Thạc sĩ Hóa học và Khoa học vật liệu - Ngành Vật liệu tiên

15

KHOA HỌC

Công nghệ
thông tin
và
truyền thông

tiến, thông minh và bền vững
Thạc sĩ Nước - Môi trường - Hải dương học

16

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam

18

Thạc sĩ Năng lượng

19

Thạc sĩ Quản trị vận tải hàng không quốc tế

20

Thạc sĩ Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano

21

Thạc sĩ vũ trụ (Quan sát Trái đất - Vật lý thiên văn - Công
nghệ Vệ tinh)

22

Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông

23

Chương trình đào tạo Kỹ sư thiết kế và quản trị hệ thống
thông tin

24

y dược

Huế
Chương trình Kỹ sư Quốc gia INSA

9

Đà Nẵng
Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam

18

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân và Thạc sĩ 1 ngành Hóa học

12

Thạc sĩ ứng dụng thương mại trong khoa học thực nghiệm
(Lab Science Trading)

13

Thạc sĩ Toán ứng dụng

17

Chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam

18

Công nghệ thông tin và truyền thông

Văn chương
nghệ thuật
và khoa học
nhân văn

26

Hà Nội
Thạc sĩ Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

29

Thạc sĩ Hệ thống thông minh và đa phương tiện

30

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Công nghệ thông tin

27

Thạc sĩ Tin học ngành Công nghệ phần mềm

28

y dược

Luật

31

Hà Nội
Bằng liên đại học - Khoa học thần kinh lâm sàng

32

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

33

Kinh tế
VÀthương
thươngmại
mại

Hải Phòng
Bằng đại học - Phương Pháp chẩn đoán và điều trị bệnh
lý hô hấp

33

Huế
Bằng liên đại học - Khoa học thần kinh lâm sàng

32

Bằng đại học - Phương Pháp chẩn đoán và điều trị bệnh
lý hô hấp

33

TP. Hồ Chí Minh
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Bằng liên đại học - Khoa học thần kinh lâm sàng

32

Bằng đại học - Phương Pháp chẩn đoán và điều trị bệnh
lý hô hấp

33

Nhà
Nhàhàng
hàngVÀ
du lịch

34

Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm quốc tế

67

Thạc sĩ Tài chính, ngành Tài chính doanh nghiệp
và Kiểm soát quản trị

68

Thạc sĩ Kinh tế, Ngân hàng và Tài chính

69

36

Thạc sĩ Marketing Bán hàng và Dịch vụ

70

Thạc sĩ Pháp ngữ và Quan hệ quốc tế

37

Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng

71

Thạc sĩ Truyền thông số và xuất bản

38

Thạc sỹ Quản lý tài chính

72

Thạc sĩ Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững
(DPEA)

39

Thạc sĩ Nghiên cứu, marketing và ra quyết định

73

Chương trình Tiến sĩ của Trung tâm Pháp-Việt
Đào tạo về Quản lý (CFVG)

74

Hà Nội
Cử nhân Kiến trúc (DEEA)

TP. Hồ Chí Minh
Bằng đại học và cử nhân Địa lý học

35

Huế
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Luật
Thạc sỹ Luật Hợp tác Kinh tế và kinh doanh
quốc tế

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Kinh tế - Quản lý

49
54

42

Cử nhân thực hành Thương mại quốc tế, ngành
đàm phán thương mại quốc tế
Cử nhân Khoa học quản lý

55

Thạc sỹ Điều hành quản trị kinh doanh quốc tế
(IEMBA)

64

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

65

Thạc sĩ Kinh tế, Ngân hàng và Tài chính

69

Thạc sĩ Marketing Bán hàng và Dịch vụ

70

TP. Hồ Chí Minh
Thạc sĩ 2 Luật thừa kế

41

Thạc sĩ Luật Kinh doanh Pháp - châu Á

43

Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh

44

Kinh tế VÀ thương mại

47

40

Hà Nội

45
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Văn chương nghệ thuật và
khoa học nhân văn

Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng

71

Chương trình Tiến sĩ của Trung tâm Pháp-Việt
Đào tạo về Quản lý (CFVG)

74

Hà Nội
Cử nhân Kinh tế và Quản lý ngành Kế toán - Kiểm
soát - Kiểm toán

46

Cử nhân Kinh tế - Quản lý

48

Cử nhân thực hành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài
chính, chuyên ngành Quan hệ khách hàng

50

Hà Nội

51

Cử nhân thực hành Du lịch và công nghiệp giải
trí, ngành Địa chính trị của du lịch và đổi mới
bền vững

79

Cử nhân thực hành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài
chính, ngành Quan hệ khách hàng, chuyên
ngành Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch
vụ tài chính

Thạc sĩ Du lịch, ngành Quản lý du lịch bền vững

80

Cử nhân thực hành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài
chính: Quan hệ khách hàng, chuyên ngành
Thương mại hóa sản phẩm ngân hàng và dịch
vụ tài chính

52

Cử nhân thực hành Thương mại sản phẩm và
dịch vụ, chuyên ngành Bán hàng

53

Cử nhân thực hành thương mại và phân phối,
chuyên ngành Quản trị Marketing và phân phối

56

Cử nhân thực hành Quản lý tổ chức, chuyên
ngành Quản lý nhân sự và dự án

57

Cử nhân thực hành Thương mại điện tử và
Marketing số

58

Cử nhân thực hành Khởi nghiệp kinh doanh

59

Cử nhân - Thạc sỹ Định phí bảo hiểm và tài chính

60

Thạc sĩ 2 Thương mại và Quan hệ kinh tế Á - Âu

61

Thạc sĩ 2 Tài chính

62

Thạc sỹ Điều hành quản trị kinh doanh quốc tế
(IEMBA)

63

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

65

Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính

66

Nhà hàng và du lịch

75

TP. Hồ Chí Minh
Cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Cử nhân Vatel về Quản lý khách sạn quốc tế

76
77

Cử nhân Du lịch

78

7

khoa học
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Lớp học dự bị INSA Centre Val de Loire tại chi nhánh Huế
Với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Ngôn ngữ giảng dạy: năm đầu tiên bằng tiếng Việt, năm thứ 2 bằng tiếng Pháp, tiếng
Việt và tiếng Anh
Đào tạo chính quy

Đây là chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao trong hệ thống đào tạo của Viện Khoa học ứng
dụng Quốc Gia Pháp (INSA). Trong hai năm đầu của chương trình, sinh viên sẽ học ở chi nhánh Huế
của INSA Centre Val de Loire tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Chương trình đào tạo được
chuyển giao bởi INSA Centre Val de Loire và INSA Toulouse. Các môn học chính bao gồm Toán học,
Vật lý, Tin học, Kỹ thuật và Văn hóa. Sinh viên cũng được học tiếng Pháp tại Viện Pháp ở Huế, mười
giờ một tuần. Trúng tuyển vào chi nhánh Huế cũng có nghĩa là sinh viên đã trở thành sinh viên
chính thức của INSA. Sau 2 năm học, nếu đạt yêu cầu về các môn chuyên ngành và tiếng Pháp,
sinh viên sẽ được hội đồng đào tạo của INSA Centre Val de Loire và INSA Toulouse xét duyệt để đi
học 3 năm tiếp theo tại Pháp. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Quốc gia Pháp, có giá trị
tương đương mức thạc sỹ.

Tiêu chuẩn đầu vào
Tốt nghiệp THPT

Môn học (một vài ví dụ)
Toán học

Kỹ năng đạt được

Thuật toán và lập trình

Các kỹ năng nghề nghiệp của kỹ sư chất lượng cao ở
ngành được đào tạo

Hóa học

Có trình độ tiếng Pháp và tiếng Anh tốt

Cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư chuyên ngành

Điện động học
Cơ học chất điểm
Điện từ

Học tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ

Đồ án điện tử

TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC

Nhập môn mạng máy tính

Gặp gỡ Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Chương trình Kỹ sư Quốc gia INSA

Tiếng Anh
Đồ án

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ:
Bước 1: đầu tháng 4
Bước 2: ngay sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Nhập học: đầu tháng 9

Phí đăng ký
2020 - 2021:
Phí dự tuyển: 500 000 VNĐ

liên hệ
Emmanuel DUMONS
emmanuel.dumons@insa-cvl.fr
+33 2 54 55 84 25
www.insa-centrevaldeloire.fr
www.insa-toulouse.fr
HÀ Viết Hải
haviethai@dhsphue.edu.vn
+84 23 43 82 42 44

Phí đăng ký sau khi trúng tuyển: 100 €

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Học phí: miễn phí

34 Lê Lợi, Phú Hội, Thừa Thiên Huế
www.dhsphue.edu.vn
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CHƯƠNG TRÌNH VIỆT-PHÁP NGÀNH VẬT LIỆU
TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ
Bằng kỹ sư được cấp bởi một trong các trường: Nhóm Viện Khoa học Ứng dụng
Quốc gia (INSA), Đại học Paris-Est Marne la Vallée, Đại học Paris 13
Với Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Chương trình này cho phép sinh viên:
Đạt trình độ chuyên môn cao về kỹ thuật vật liệu tiên tiến trong ngành Xây dựng và ngành Cơ khí
Có trình độ tiếng Pháp tốt
Có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng được những thách thức của nền
công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững

Tiêu chuẩn đầu vào
TCF 400
Bằng tốt nghiệp THPT

Kỹ năng đạt được
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng
nắm bắt những vấn đề liên quan đến Khoa học Vật liệu,
trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, cơ khí dưới 3 phương
diện chính: kỹ thuật, kinh tế và quản trị. Mục tiêu của chương
trình là đào tạo các kỹ sư chất lượng cao có khả năng:

Môn học (một vài ví dụ)
Sức bền vật liệu
Tính chất của vật liệu
Vật liệu xây dựng
Vật liệu kim loại và phi kim
Quản lý dự án xây dựng
Kiểm soát chất lượng

Thực hiện các dự án liên quan đến tư vấn, thiết kế,
kiểm soát chất lượng, thực hiện thí nghiệm

liên hệ

Chế tạo, đo đạc, lắp đặt sử dụng, thi công các công
trình xây dựng, giao thông, cơ khí

NGUYỄN Thị Tuyết Trinh

Cơ hội nghề nghiệp
Tư vấn thiết kế
Kỹ sư xây dựng
Trưởng nhóm

Doanh nghiệp đối tác

tuyettrinh@utc.edu.vn
+84 912 15 00 12
Trường Đại học Giao thông Vận tải
3 Đường Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
www.utc.edu.vn
www.groupe-insa.fr
www.univ-nantes.fr
www.u-pem.fr

Elithis Asia, Công ty bê tông, Viettel, Freyssinet,
Apave, VEC

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 7 đến tháng 8
Công bố kết quả: cuối tháng 8
Nhập học: đầu tháng 9

HỌC PHÍ
2020 - 2021: khoảng 700 €/năm
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Bằng thạc sỹ được cấp bởi một trong các trường: Nhóm Viện Khoa học Ứng dụng
quốc gia (INSA), Đại học Paris-Est Marne la Vallée, Đại học Paris 13
Với Trường Đại học Giao thông Vận tải
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo liên kết 0.5 + 1: 6 tháng tại Việt Nam và 1 năm tại Pháp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ VIỆT-PHÁP
NGÀNH XÂY DỰNG - VẬT LIỆU - CƠ HỌC

Chương trình này cho phép sinh viên:
Đạt trình độ chuyên môn cao về kỹ thuật vật liệu tiên tiến trong ngành Xây Dựng, ngành Vật liệu
và Cơ học
Có trình độ tiếng Pháp tốt
Có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng được những thách thức của nền công
nghiệp 4.0 và phát triển bền vững

Tiêu chuẩn đầu vào
TCF 400
Bằng tốt nghiệp THPT

Kỹ năng đạt được
Kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực: Xây dựng - Vật
liệu và Cơ học
Kỹ năng thực hiện các dự án liên quan đến việc tính
toán, nghiên cứu, thiết kế của các dự án liên quan đến
Xây dựng - Vật liệu và Cơ học

Cơ hội nghề nghiệp
Chuyên gia R&D
Chuyên gia xây dựng
Chuyên gia tính toán

Doanh nghiệp đối tác
Elithis Asia, Công ty bê tông, Viettel, Freyssinet,
Apave, VEC

Môn học (một vài ví dụ)
Lý thuyết đàn hồi
Phương pháp số trong kỹ thuật
Cơ học môi trường liên tục

liên hệ
NGUYỄN Thị Tuyết Trinh
tuyettrinh@utc.edu.vn
+84 912 15 00 12
Trường Đại học Giao thông Vận tải
3 Đường Cầu Giấy, Láng Thượng,
Đống Đa, Hà Nội
www.utc.edu.vn
www.groupe-insa.fr
www.univ-nantes.fr
www.u-pem.fr

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 1 đến tháng 2
Công bố kết quả: tháng 2
Nhập học: đầu tháng 3

HỌC PHÍ
2020 - 2021: khoảng 500-600 €/6 tháng học ở
Việt Nam
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Cử nhân và Thạc sĩ 1 ngành Hóa học
Bằng Cử nhân và Chứng nhận tương đương trình độ Thạc sĩ 1 ngành Hóa học do
Trường Đại học Le Mans cấp
Bằng Cử nhân Hóa học do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM cấp
Với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Việt
Đào tạo chính quy
Đây là chương trình đào tạo cử nhân văn bằng đôi ngành hóa học có chất lượng cao, cho phép sinh
viên nhận được nền tảng giáo dục không chỉ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM mà
còn của Trường Đại học Le Mans, Pháp. Chương trình được các giáo sư từ Trường Đại học Le Mans
trực tiếp giảng dạy. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận được:
Bằng Cử nhân Hóa học do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM cấp
Bằng Cử nhân Hóa học do Trường Đại học Le Mans cấp
Chứng nhận tương đương trình độ Thạc sĩ 1 về Hóa học do Trường Đại học Le Mans cấp

Tiêu chuẩn đầu vào
Tốt nghiệp THPT ở Việt Nam

Môn học (một vài ví dụ)
Tiếng Pháp

Kỹ năng đạt được

Hóa đại cương

Nắm vững cơ sở các khái niệm của hóa học

Hóa vô cơ

Nắm vững các phương pháp tổng hợp để xây dựng hệ
thống phân tử và vật chất

Hóa hữu cơ

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

Hóa phân tích

Hóa lý

Quản lý dự án, định hướng các lựa chọn công nghệ

Các phương pháp phân tích vật liệu

Cơ hội nghề nghiệp

Hóa học nước thải - Kỹ thuật xử lý nước thải

Hội nhập cuộc sống năng động của thế giới công
nghiệp (nghiên cứu và phát triển, quản lý chất lượng,
đảm bảo chất lượng) ở cấp độ Kỹ sư
Theo học Thạc sĩ năm 2 ở Pháp. Sau đó, sinh viên có
thể ứng tuyển vào các vị trí như kỹ sư nghiên cứu hoặc
làm việc tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu học
thuật hoặc tư nhân để chuẩn bị cho luận án tiến sĩ

lịch trình

Phương pháp tổng hợp polymer
Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học

liên hệ
Jean-François PILARD
jean-francois.pilard@univ-lemans.fr
+33 2 43 83 33 25
www.univ-lemans.fr

Thời gian nhận hồ sơ: theo lịch của Bộ Giáo dục và
Đào tạo

HUỲNH Thị Kiều Xuân

Nhập học: đầu tháng 9

LÊ Tiến Khoa

htkxuan@hcmus.edu.vn
ltkhoa@hcmus.edu.vn

học Phí
2019 - 2020: 160 triệu VNĐ/4 năm

+84 937 29 32 51
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
www.hcmus.edu.vn
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Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Grenoble Alpes cấp
Với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
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THẠC SĨ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG KHOA HỌC
THỰC NGHIỆM (LAB SCIENCE TRADING)

Dành cho sinh viên các ngành khoa học như Hóa học, Công nghệ hóa, Sinh học, Công nghệ sinh
học, Khoa học vật liệu, Vật lý, Kỹ thuật y sinh, Dược học, Môi trường, Công nghệ thực phẩm và các
ngành liên quan đến Khoa học sự sống (Life Science), có trình độ tối thiểu là cử nhân/kỹ sư, đây
là chương trình đào tạo trong một năm về hoạt động 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. Sau khi tốt nghiệp
chương trình này, sinh viên có thể làm việc ngay lập tức trong các doanh nghiệp, đảm trách các
vị trí giao dịch thương mại kỹ thuật, kỹ sư ứng dụng, phụ trách ngành hàng, phụ trách sản phẩm
trong thời gian đầu.

Tiêu chuẩn đầu vào
Trình độ tiếng Anh tương đương B2
Tốt nghiệp cử nhân/kỹ sư hoá học, sinh học hoặc vật lý

Kỹ năng đạt được
Khả năng bán hàng trong nhiều môi trường đa dạng
Giải thích về khoa học và công nghệ được sử dụng
cho nhiều đối tượng khác nhau, kể cả người tiêu
dùng cuối cùng

Môn học (một vài ví dụ)
Bán hàng và thương lượng thương mại
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

Phát triển thị trường quốc tế và khu vực

Mối quan hệ với thế giới chuyên nghiệp

Thích nghi các giải pháp kỹ thuật theo những yêu
cầu cụ thể của khách hàng

Quản lý dự án

Thăm dò tiềm năng và giao tiếp một cách thích hợp
tùy theo thị trường
Xây dựng kế hoạch hoạt động thương mại

Cơ hội nghề nghiệp
Bán hàng kỹ thuật trong các lĩnh vực y sinh học và môi
trường
Phát triển kinh doanh trong việc đầu tư kỹ thuật tại
các bệnh viện
Chịu trách nhiệm về thiết bị cho phòng thí nghiệm
về hóa học hoặc về y tế
Chịu trách nhiệm phân phối ở tầm khu vực cho một
thương hiệu quốc tế

Doanh nghiệp đối tác
DKSH, Group In Vivo, Merck, Roche Diagnostic,
LabTech, AtoTech, Bio-Rad, UpScience

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 2 và tháng 8
Phỏng vấn: tháng 3 và tháng 9
Nhập học: tháng 4 và tháng 10

Thực tập 6 tháng

liên hệ
Ghislaine PELLAT
ghislaine.pellat@univ-grenoble-alpes.fr
+33 6 08 24 67 27
www.univ-grenoble-alpes.fr
NGUYỄN Trí Nhân
ntrnhan@hcmus.edu.vn
TRẦN Văn Hiếu
tvhieu@hcmus.edu.vn
+84 28 62 88 44 99
+84 28 73 08 98 99 (ext 5940)
+84 983 26 07 81
Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
www.fbb.hcmus.edu.vn

học Phí
2020-2021: 120 triệu VNĐ/năm
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Thạc sĩ công nghệ Sinh học: Thực vậtY sinh - Dược học
Bằng Thạc sĩ được cấp bởi một trong các trường: Đại học Aix-Marseille, Đại học Lyon 1,
Đại học Montpellier, Đại học Nice
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH cấp
Với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình này thúc đẩy việc tiếp thu kiến thức khoa học và công nghệ cần thiết cho việc xây
dựng và thực hiện một dự án nghiên cứu, tổng hợp các dự án nghiên cứu, hiểu biết về các phương
pháp tiếp cận đa ngành. Đây là những phương pháp cần thiết trong hoạt động nghiên cứu và phát
triển công nghệ sinh học của ngành dược. Sau học kỳ 1 của chương trình Thạc sỹ tổng quát (hóa
học, hóa sinh, sinh học phân tử, bào chế thuốc), ngay từ học kỳ 2, chương trình Thạc sỹ này cung
cấp các kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực có lợi ích kinh tế lớn.

Tiêu chuẩn đầu vào
Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh*
Tiêu chí tuyển sinh: tốt nghiệp đại học và có khả năng sử dụng tiếng
Anh trong học tập

Kỹ năng đạt được
Chương trình Công nghệ sinh học y tế
Tiếp thu kiến thức hiện đại trong y sinh
Áp dụng phương pháp “omic” cho
- Cơ chế sinh lý bệnh
- Tìm kiếm các dấu hiệu sinh học chẩn đoán và tiên lượng

Môn học (một vài ví dụ)
Sinh học phân tử
Hóa sinh và Enzym học
Nhập môn dược học
Hóa dược
Bào chế và sinh dược
Tương tác vi sinh vật - thực vật
Khoa học quản lý
Mô phỏng 3D cấu trúc phân tử và thiết kế công thức thuốc
Sinh học phân tử ở virus mới nổi và các mầm bệnh khác

Ứng dụng các phương pháp công nghệ sinh học hiện đại để sản xuất
các phân tử sinh học cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị

Dược lý thực nghiệm

Nghiên cứu chuyên sâu các bệnh đa yếu tố, chủ yếu là ung thư và
các bệnh truyền nhiễm

liên hệ

Chương trình Công nghệ sinh học thực vật
Hiểu biết về khoa học thực vật hiện đại, cải thiện năng suất và chất
lượng của các loại cây trồng nhiệt đới, để phục vụ cho ngành thực
phẩm (ngũ cốc, các loại đậu, trái cây và rau quả) hay cho công nghiệp
(polymer sinh học, chất chuyển hóa hoạt tính sinh học)
Di truyền học và sinh học phân tử, tin sinh học, so sánh gen của cây
trồng cũng như các tương tác vi sinh thực vật cho kỹ thuật thực vật
thông qua các phương pháp hỗ trợ nhân giống, kỹ thuật di truyền và
công nghệ sinh học
Chương trình Phát triển các phân tử hoạt tính (Phát triển thuốc)
Thiết kế và khám phá các hoạt chất mới (PA) có nguồn gốc tổng hợp
và tự nhiên: Thiết kế thuốc (thiết kế hợp lý hóa), tổng hợp, hóa học
chiết xuất, phân tích và mô tả đặc tính của các hoạt chất mới
Xây dựng, đánh giá sinh học và dược động học của các sản phẩm y tế

Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể học tiếp chương trình tiến sĩ hoặc làm việc
trong các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức nghiên
cứu tại Việt Nam và nước ngoài trong các lĩnh vực như:
Công nghệ sinh học
Công nghệ y tế
Công nghiệp dược phẩm
Công nghiệp mỹ phẩm

Eric LACOMBE
www.univ-amu.fr
www.univ-lyon1.fr
www.umontpellier.fr
www.unice.fr
ĐỒNG Văn Quyền
ĐINH Thị Thuý Hằng
dinh-thi-thuy.hang@usth.edu.vn
Trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
www.usth.edu.vn

lịch trình
USTH có 2 đợt tuyển sinh diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 hàng năm
Lịch tuyển sinh được thường xuyên cập nhật trên website của trường
www.usth.edu.vn

Phí đăng ký
Lệ phí tuyển sinh: 500 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự
tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp

Kỹ thuật nông nghiệp

14

Các tổ chức phi chính phủ như Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF),
Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU), v.v.

*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.

ngành Vật liệu tiên tiến, thông minh và bền vững
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy

Chương trình cung cấp những kiến thức và kỹ năng chung về khoa học vật liệu theo xu hướng đổi
mới và phát triển bền vững, nhằm đào tạo ra các chuyên gia (kỹ sư/nhà nghiên cứu) về lĩnh vực này,
phục vụ cho các ngành kinh tế mới nổi và năng động. Sinh viên tốt nghiệp chắc chắn sẽ hội nhập
nghề nghiệp rất tốt.
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Thạc sĩ Hóa học và Khoa học Vật liệu

Sinh viên tốt nghiệp được đào tạo chuyên sâu và liên ngành về thiết kế, xác định đặc tính đa tầng của
vật liệu hữu cơ, vô cơ, hỗn hợp và độ bền của chúng trong môi trường khắc nghiệt như môi trường
biển, hàng không, y tế, không gian hoặc năng lượng.

Tiêu chuẩn đầu vào
Cử nhân
Ngoại ngữ tiếng Pháp (B2 hoặc bằng cử nhân của Pháp) hoặc
tiếng Anh (tương đương B2 : TOEIC, IELTS...)

Môn học (một vài ví dụ)
Vật liệu cấu trúc nano
Vật liệu lai và nanocompozit
Vật liệu thông minh

Kỹ năng đạt được

Vật liệu tương thích sinh học

Nắm vững kiến thức để dự đoán sự phát triển các tính chất của
vật liệu trong quá trình lão hóa

Vật liệu compozit

Bề mặt và bề mặt phân cách pha trong vật liệu

Thiết kế vật liệu để đáp ứng yêu cầu công nghệ và cung cấp cho
nó các tính chất và chức năng cụ thể

Độ bền vật liệu trong môi trường biển và môi trường ăn mòn
khắc nghiệt

Tổ chức và giám sát sự phát triển và đặc tính hóa lý của vật liệu

Các hệ bảo vệ chống ăn mòn

Quản lý nghiên cứu về vật liệu trong các môi trường chuyên
nghiệp khác nhau (công nghiệp, khởi nghiệp, đại học)

Báo cáo nghiên cứu khoa học: vật liệu thông minh và tương
thích sinh học

Xây dựng và hình thành vật liệu với kiến trúc và hóa học được
kiểm soát

liên hệ

Tiến hành nghiên cứu đặc tính vật lý và hóa học

Cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư nghiên cứu và phát triển
Quản lý dự án nghiên cứu và phát triển

Pascal CARRIERE
pascal.cariere@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
CHU Ngọc Châu

Phụ trách phòng thí nghiệm nghiên cứu, kỹ sư phụ trách quy
trình và sản phẩm

ngocchau79@yahoo.com

Kỹ sư tư vấn, chuyên môn
Nghiên cứu học thuật, của nhà nước hoặc tư nhân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng

www.tuyensinh.hus.vnu.edu.vn

Phụ trách sản xuất

DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC
Arkema, Bostik, PPG coating, Rhoms and Hass,
STMIcroelectronics, Naval Group, Faurecia, Vallourec, Total,
Sanofi, L’Oréal, Solvay, Lafarge-Holcim, Airbus, EDF, RenaultNissan, PSA, Ariane group, Thales UnderWater Systems,
Thales Alenia Space, Celipack Packaging, Baïkowsky chimie,
CNRS

+84 904 68 13 81

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: 1 tháng 5 đến 1 tháng 8
Công bố kết quả: 20 tháng 7 và 20 tháng 8
Nhập học: đầu tháng 9

học Phí
2020 - 2021: 1 300 €/khóa học
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Thạc sĩ nước - môi trường - hải dương học
Bằng Thạc sĩ được cấp bởi một trong các trường: Đại học La Rochelle, Đại học Limoges,
Đại học Littoral Côte d’Opale, Đại học Montpellier, Đại học Poitiers, Đại học Toulon, Đại
học Paul Sabatier, Học viện Bách khoa quốc gia Toulouse, Trường Quốc gia về Nước
và Môi trường Strasbourg (ENGEES Strasbourg), Viện quốc gia về Khoa học ứng dụng
Toulouse (INSA Toulouse)
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cấp
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Mục tiêu chính của chương trình này là đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực khoa học
về nước, có thể làm việc trong các ngành công nghiệp, văn phòng nghiên cứu và cơ quan chính
phủ (liên quan đến dịch vụ nước và xử lý nước, phòng chống lũ lụt và thảm họa môi trường, quản lý
tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất đai, ứng phó với biến đổi khí hậu).

Tiêu chuẩn đầu vào
Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh*
Tiêu chí tuyển sinh: tốt nghiệp đại học và có khả năng sử dụng
tiếng Anh trong học tập

Kỹ năng đạt được
Đáp ứng những thách thức của ngành và đề xuất các giải pháp bền
vững bằng cách sử dụng những kiến thức lý thuyết và thực tế của
nhiều ngành khác nhau liên quan đến khoa học về nước
Sử dụng tốt tiếng Anh, bao gồm các từ vựng kỹ thuật và chuyên
môn liên quan đến ngành nghề về nước, trong công việc cũng như
trong giao tiếp hằng ngày
Có nền tảng kiến thức thiết yếu để đối thoại đa ngành và đa văn
hóa để giải quyết các vấn đề về nước, trong khoa học và công nghệ
cũng như trong quản lý môi trường, kinh tế và pháp luật
Thúc đẩy đối thoại giữa các chuyên gia từ các ngành khác nhau bằng
cách huy động những cách tiếp cận khác nhau của lĩnh vực này

Cơ hội nghề nghiệp
Lĩnh vực công:
Giảng dạy đại học và nghiên cứu
Các tổ chức nghiên cứu
Cơ quan nhà nước phụ trách quản lý tài nguyên nước và bảo vệ
môi trường
Các phòng thí nghiệm về phân tích và kiểm soát
Các tổ chức trong lĩnh vực môi trường.
Lĩnh vực tư nhân:
Bộ phận chiến lược (sông ngòi và biển, đo đạc thực địa trong lĩnh
vực môi trường, thủy văn và hải dương học, đo lường và giám sát
các thông số vật lý và hoá học của nước cho các mục đích môi
trường; mô hình số ; quan sát vệ tinh và các ứng dụng tích hợp quản
lý không gian và lập kế hoạch)
Các phòng thí nghiệm phân tích và kiểm soát
Các ngành công nghiệp

lịch trình

Sự tách chất rắn - lỏng
Thủy sinh: hoạt động của nguồn tài nguyên và hệ sinh thái
Chất lượng nước và sức khỏe con người
Vận chuyển và phản ứng trong môi trường xốp
Động lực chất lỏng địa vật lý
Quá trình oxy hóa
Kỹ thuật sinh thái
Mô hình thủy văn - lũ lụt
Động lực trầm tích
Hải dương học ven biển và các quá trình xâm thực

liên hệ
Philippe BEHRA
philippe.behra@ensiacet.fr
Sylvain OUILLON
sylvain.ouillon@legos.obs-mip.fr
www.univ-larochelle.fr
www.unilim.fr
www.univ-littoral.fr
www.umontpellier.fr
www.univ-poitiers.fr
www.univ-tln.fr
www.univ-tlse3.fr
www.inp-toulouse.
www.engees.unistra.fr
www.insa-toulouse.fr
NGUYỄN Thị Hồng Liên
nguyen-thi-hong.lien@usth.edu.vn
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
www.usth.edu.vn

USTH có 2 đợt tuyển sinh thạc sĩ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm

phí đăng ký

Lịch tuyển sinh thường xuyên cập nhật trên website của trường
www.usth.edu.vn

300 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển và không
hoàn trả trong mọi trường hợp

*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.
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Môn học (một vài ví dụ)

Bằng Thạc sỹ được cấp bởi một trong các trường: Đại học Orléans, Đại học Tours, Đại
học Rennes 1, Đại học Paris 13, Đại học Lorraine, Bách khoa Palaiseau
Với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Phần lý thuyết của chương trình thạc sĩ năm 2 ngành toán ứng dụng được giảng dạy trong học kỳ
đầu tiên ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Đội ngũ giảng dạy bao gồm một giảng viên
Việt Nam và các giảng viên đến từ các trường đối tác Pháp. Học kỳ thứ hai bao gồm phần nhập môn
nghiên cứu được hướng dẫn bởi một nhà nghiên cứu. Tùy theo nguồn lực tài chính, học kỳ thứ hai
này diễn ra ở Pháp hoặc ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ toán ứng dụng

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.

Tiêu chuẩn đầu vào
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)

Kỹ năng đạt được
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...
Mô phỏng các mô hình này bằng các phương pháp số
thích hợp và hiện thực hóa các phương pháp này với
sự hỗ trợ của ngôn ngữ tin học

Môn học (một vài ví dụ)
Giải tích và ứng dụng
Giải tích số
Điều khiển tối ưu
Mô hình hóa
Cơ học
Xác suất
Thống kê
Khoa học dữ liệu
Thực tập hoặc học tập và nghiên cứu tại Pháp

Nhập môn nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc
nhóm, thảo luận khoa học, tiếng Anh khoa học

liên hệ

Cơ hội nghề nghiệp

Pascal OMNES

Nghiên cứu sinh 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 suất về tài chính (ngân hàng, bảo
hiểm)

HỌC PHÍ
2020 - 2021:
Phí đăng ký: 243 €

omnes@math.univ-paris13.fr
+33 1 69 08 43 57
www.univ-paris13.fr
DƯƠNG Minh Đức
dmduc@hcmus.edu.vn
+84 28 38 99 64 84
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
www.hcmus.edu.vn

lịch trình

Phí sinh hoạt: 91 €

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5

Tổng cộng: 334 €

Công bố kết quả: ngày 30 tháng 6

Mức phí này có thay đổi vào năm 2021 - 2022, nên tham khảo người phụ trách chương
trình

Nhập học: ngày 15 tháng 7
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Chương trình Đào tạo Kỹ sư
chất lượng cao tại Việt Nam
Bằng kỹ sư được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn bằng kĩ sư Pháp và Cơ quan kiểm
định các Chương trình đào tạo kỹ sư châu Âu (ENAEE) chứng nhận tương đương với
trình độ Thạc sĩ (CV 2297/BGDĐT-GDĐH)
Với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa TP.HCM,
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt
Đào tạo chính quy
Chương trình này không chỉ đào tạo các kỹ sư có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng
của nền kinh tế Việt Nam và đồng hành cùng sự phát triển ấy, mà còn đào tạo các nhà hoạch định
trẻ tuổi và doanh nhân tương lai của Việt Nam, hướng tới những mục tiêu: đa ngành, thực tế, có khả
năng chuyên môn hóa và mô hình hóa, có khả năng hội nhập và đổi mới, hội nhập quốc tế, nắm
vững các vấn đề kinh tế, văn hóa chung, tôn trọng đạo đức.

Tiêu chuẩn đầu vào
DELF B1
TOEFL 500 hoặc TOEIC 600 hoặc IELTS 6.0
Dựa vào kết quả tuyển sinh đại học

Kỹ năng đạt được
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian
Khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng
của khoa học và công nghệ và

Vật liệu hàng không
Cơ sở thiết kế máy bay
Máy bay trực thăng
Kiểm tra và bảo dưỡng máy bay
Khai thác và quản lý máy bay
Lý thuyết thông tin và truyền thông số
Mạng số và truyền dữ liệu
Quản trị dự án công nghệ thông tin

Sử dụng hiệu quả tiếng Anh và tiếng Pháp trong giao tiếp và
công việc, tiếng Anh đạt TOEFL 500 điểm trở lên, tiếng Pháp
đạt DELF B1

Lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn

Cơ hội nghề nghiệp

liên hệ

Kỹ sư quản trị hệ thống thông tin, hệ thống mạng và viễn thông

Christophe BOBINEAU

Kỹ sư phát triển hệ thống thông tin, dịch vụ mạng và viễn thông
Nghiên cứu viên trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển
của các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, Viện nghiên cứu và
đào tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông
Nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm tại các tập đoàn, các
công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Kiến trúc máy tính

Christophe.Bobineau@grenoble-inp.fr
Aurélie COTILLON
aurelie.cotillon@ensma.fr
TRẦN Văn Tớp
top.tranvan@hust.edu.vn
+84 24 38 69 37 96

Kỹ sư nghiên cứu, phát triển tại các hãng hàng không trong
nước và quốc tế, nhân viên kỹ thuật tại các công ty bảo dưỡng
và dịch vụ kỹ thuật hàng không; tại các cụm cảng, sân bay
trong nước và quốc tế

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cán bộ tại các cơ quan hàng không dân dụng, cục hàng không
dân dụng

Trường Đại học Xây dựng
55 Giải phóng, Hà nội

doanh nghiệp đối tác
Safran, Pentalog

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: cùng kỳ thi xét tuyển đại học
Công bố kết quả: giữa tháng 8
Nhập học: cuối tháng 8 - đầu tháng 9
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Môn học (một vài ví dụ)

www.hust.edu.vn

www.nuce.edu.vn
Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh
www.hcmut.edu.vn
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
www.dut.udn.vn

HỌC PHÍ
2020 - 2021: khoảng 800 USD/năm

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Poitiers cấp
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cấp
Với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này nhằm:
Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng vững chắc về lĩnh vực kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ năng lượng

Giới thiệu cho sinh viên những công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghiên cứu cần thiết để tiếp tục học ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ
Có hai chuyên ngành: điện xanh và năng lượng sinh học

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng
Anh*

Bối cảnh năng lượng

Tiêu chí tuyển sinh: tốt nghiệp đại học và có khả năng sử
dụng tiếng Anh trong học tập

Nhiệt động lực học và chuyển giao

Kỹ năng đạt được

Hóa học và vật liệu năng lượng

Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề

Đánh giá hệ thống năng lượng
Phương pháp cho kỹ sư

Kỹ năng làm việc độc lập hay theo nhóm, nắm vứng các
phương pháp khoa học

Khoa học xã hội và nhân văn

Kỹ năng thực hành

Tích trữ năng lượng

Kỹ năng ứng dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề
thực tế về năng lượng

Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc, nghiên cứu tại các trường đại học, trung
tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm nổi tiếng trên thế
giới (trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, điện tử, môi
trường…) nhờ vào các mối liên hệ giữa nhà trường và các
đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước
Làm việc ở các môi trường nghiên cứu (viện hàn lâm
khoa học và công nghệ Việt Nam VAST, IES...), các trường
đại học ở Việt Nam
Làm việc tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như:
Tập đoàn điện lực EVN, Tập đoàn than và khoáng sản
Việt Nam TKV, Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN…
Làm việc dưới vai trò kỹ sư, quản lý dự án liên quan đến
xây dựng, dây chuyền thiết bị, năng lượng, điện lực và
các dự án khác liên quan đến bảo vệ môi trường
Làm việc với tư cách chuyên gia tư vấn, quản lý dự án tại
các địa phương, tỉnh thành…

lịch trình
USTH có 2 đợt tuyển sinh thạc sĩ vào tháng 3 và tháng
9 hàng năm
Lịch tuyển sinh thường xuyên cập nhật trên website
của trường www.usth.edu.vn

Nguồn và định giá
Kỹ thuật điện
Quy trình chuyển đổi năng lượng
Phương pháp và phân tích kỹ thuật số
Dự án nhỏ

liên hệ
NGUYỄN Đình Quang
HOÀNG Trung Kiên
TRẦN Hoàng Anh
tran-hoang.anh@usth.edu.vn
Trường Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
www.usth.edu.vn
www.univ-poitiers.fr

phí đăng ký
Lệ phí tuyển sinh: 300 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng
hồ sơ đăng ký dự tuyển và không hoàn trả trong mọi
trường hợp
*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.
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Thạc sĩ quản trị Vận tải hàng không
quốc tế
Bằng Thạc sĩ do Trường Hàng không Dân dụng Pháp (ENAC) cấp
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cấp
Với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình này đào tạo những cán bộ cấp cao và nhà quản lý tương lai cho ngành xây dựng hàng
không và thầu phụ trong lĩnh vực cảng sân bay và các hãng hàng không. Các ngành nghề được đào
tạo rất đa dạng, từ hỗ trợ khách hàng trước hoặc sau khi bán hàng cho đến kiểm định, hoạt động
bay và quản lý an ninh sân bay. Sinh viên sẽ được học về những nguyên tắc cơ bản của ngành vận
tải hàng không (khí động học, nghiên cứu vận hành ...), thiết kế, sản xuất, quản lý vận hành, tổ chức
sân bay, kiểm soát không lưu cũng như tiếp thị, nhân lực, lập kế hoạch hoặc các vấn đề pháp lý của
ngành vận tải hàng không.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng
Anh*

Cơ học bay

Tiêu chí tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học và có khả năng
sử dụng tiếng Anh trong học tập

Quản lý sân bay

TOEIC: 785 hoặc TOEFL IBT : 85 hoặc IELTS : 6.5 hoặc lớp
nâng cao Cambridge C & B hoặc tương đương

Nhập môn kiểm định bảo dưỡng thiết bị bay

Kỹ năng đạt được

Khả năng bay và thiết kế kết cấu bay

Khí tượng hàng không

Sử dụng tốt tiếng Anh, bao gồm các từ vựng kỹ thuật
và chuyên ngành liên quan đến ngành hàng không, để
dùng hằng ngày trong công việc

Tối ưu hóa hiệu suất thiết bị bay

Trình độ tiếng Anh đạt TOEFL 550 hoặc IELTS 6.5 hoặc
TOEIC 785

Thực tập

Tham gia thảo luận với chuyên gia đến từ nhiều ngành
khác nhau

liên hệ

Cơ hội nghề nghiệp

Michel CHAUVIN

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực:
Sản xuất, bảo dưỡng, bảo trì máy bay
Khai thác mặt đất
Quản lý hàng không dân dụng

lịch trình
USTH có 2 đợt tuyển sinh thạc sĩ diễn ra vào tháng 3
và tháng 9 hàng năm
Lịch tuyển sinh thường xuyên cập nhật trên website
của trường www.usth.edu.vn
*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.
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Thiết kế khí động học và điều khiển chuyến bay

Tiếp thị hàng không, hỗ trợ khách hàng và quản lý đội bay

michel.chauvin@enac.fr
www.enac.fr
Laurent BRAULT
laurent.brault@usth.edu.vn
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
www.usth.edu.vn

phí đăng ký
Lệ phí tuyển sinh: 1 800 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng hồ sơ
đăng ký dự tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp
Học phí:
Học phí học kỳ 1 (học tại USTH): $2000, tương đương
47 triệu đồng
Học phí học kỳ 2, 3, 4 (học tại ENAC): 13500 €, tương
đương 340 triệu đồng

Bằng Thạc sĩ được cấp bởi một trong các trường: Đại học Aix-Marseille, Đại học Le Mans,
Đại học Paris 7, Đại học Paris 11, Đại học Paris 13, Đại học Reims Champagne-Ardenne
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cấp
Đào tạo tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
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Thạc sĩ Khoa học Vật liệu tiên tiến
và Công nghệ nano

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano (AMSN) của Đại học Khoa học
và Công nghệ Hà Nội (USTH) nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về khoa học vật liệu
và công nghệ nano. Chương trình đặc biệt chú trọng đến các nguyên tắc nền tảng của cấu trúc, xử
lý, đặc tính hóa và phân tích hiệu suất của tất cả các lớp vật liệu. Sinh viên được nâng cao kiến thức
về khoa học vật liệu hiện đại với ứng dụng công nghệ nano để tạo ra các giải pháp sáng tạo cho
các vấn đề thực tế. Ngoài ra, sinh viên cũng có được kỹ năng giao tiếp, quản lý và làm việc nhóm.

Tiêu chuẩn đầu vào
Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh*
Tiêu chí tuyển sinh: tốt nghiệp đại học và có khả năng sử dụng
tiếng Anh trong học tập

Kỹ năng đạt được
Tổng hợp, phân tích và đánh giá các đặc tính của vật liệu tiên tiến,
đặc biệt là vật liệu nano
Thiết kế và phát triển vật liệu mới với các đặc tính ưu việt như: vật
liệu polyme tự nhiên, vật liệu hỗn hợp, vật liệu từ tính
Kiểm tra và đánh giá các đặc tính của vật liệu và quy trình sản xuất
vật liệu

Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể học lên tiến sĩ hoặc làm việc
trong các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức
nghiên cứu tại Việt Nam và nước ngoài
Kỹ sư, chuyên viên tư vấn, giám đốc dự án trong các lĩnh vực
như:
- Năng lượng (sản xuất pin mặt trời, bóng đèn led)
- Chăm sóc sức khỏe (sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng
thẩm mỹ)

Môn học (một vài ví dụ)
Khoa học quản lý

Đặc tính và đánh giá chất lượng vật liệu

Tiếng Anh

Thực tập: 3 tháng và 6 tháng

Tiếng Pháp

Khóa học vật lý nano

Nguyên tắc cơ bản trong
khoa học vật liệu

Khóa học hóa học nano

liên hệ
Jean-Christophe LACROIX
lacroix@univ-paris-diderot.fr
www.univ-amu.fr
www.univ-lemans.fr
www.univ-paris-diderot.fr
www.u-psud.fr
www.univ-paris13.fr
www.univ-reims.fr
NGUYỄN Văn Quỳnh
nguyen-van.quynh@usth.edu.vn
PHÙNG Thị Ái Linh
phung-thi-ai.linh@usth.edu.vn

- Môi trường (vật liệu lọc nước, phân tích nhanh sự nhiễm độc
thực phẩm)

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện

www.usth.edu.vn

- Vật liệu hỗn hợp
- Mực thông minh
Trợ lý nghiên cứu và phát triển
Kỹ sư quản lý chất lượng
Phát triển sản phẩm
Kỹ thuật viên sản xuất

phí đăng ký

lịch trình
USTH có 2 đợt tuyển sinh thạc sĩ diễn ra vào tháng 5 và tháng
8 hàng năm.
Lịch tuyển sinh thường xuyên cập nhật trên website của trường
www.usth.edu.vn
*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.

Lệ phí tuyển sinh: 500 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký
dự tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp (lệ phí áp dụng cho
năm học 2019-2020)
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Thạc sĩ vũ trụ (Quan sát Trái đất Vật lý thiên văn - công nghệ Vệ tinh)
Bằng Thạc sĩ được cấp bởi một trong các trường: Đại học Montpellier, Đại học Paris,
Đại học Paris-Est Créteil, Đài thiên văn Paris
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cấp
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Thạc sĩ vũ trụ của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là một chương trình đào tạo độc
đáo tại Việt Nam. Chương trình này nhằm đào tạo các kỹ sư, nhà nghiên cứu và giảng viên tương lai,
những người sẽ tham gia phát triển công nghệ vũ trụ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vũ trụ
ở Việt Nam trong thập kỷ tới. Chương trình thạc sĩ này được đồng công nhận bởi Việt Nam và Pháp.
Sinh viên tốt nghiệp được nhận văn bằng đôi được cấp bởi USTH và một trong bốn đối tác Pháp: Đài
thiên văn Paris, Đại học Montpellier, Đại học Paris và Đại học Paris-Est Créteil. Đội ngũ giảng dạy
bao gồm các giảng viên đến từ một trong số các trường đối tác nói trên hoặc một trong số các cơ
quan nghiên cứu của Pháp như CNES hoặc CNRS. Về phía Việt Nam, có sự hỗ trợ của các giảng viên
đến từ các viện nghiên cứu của VAST như STI và VNSC cũng như một số trường đại học danh tiếng.

Tiêu chuẩn đầu vào
Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh*
Tiêu chí tuyển sinh: tốt nghiệp đại học và có khả năng sử dụng
tiếng Anh trong học tập

Kỹ năng đạt được
Phân tích dữ liệu không gian (vật lý thiên văn và viễn thám)
Thiết kế và xây dựng các vệ tinh (bao gồm cả trọng tải vệ tinh)
Khả năng thuyết trình
Kỹ năng trong phương pháp nghiên cứu
Sử dụng thiết bị đo lường
Khả năng làm việc nhóm
Khả năng thiết lập và quản lý dự án nghiên cứu
Kỹ năng sử dụng tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực:
Ngành công nghiệp vũ trụ (viễn thông, môi trường)
Nghiên cứu sinh tại Pháp
Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, không gian và viễn thông:
- Sản xuất và giám sát vệ tinh
- Nghiên cứu dữ liệu ảnh vệ tinh

Nhập môn về Vật lý thiên văn và Quan sát Trái đất
Nhập môn về công nghệ vệ tinh
Thuật toán và giới thiệu về lập trình
Quản lý các dự án không gian
Vật lý thiên văn
Phương pháp ứng dụng trong vật lý thiên văn
Hệ thống thông tin địa lý GIS
Khoa học xã hội, các khóa học ngôn ngữ
Vật lý của máy dò hạt và máy dò bức xạ
Phương pháp số

liên hệ
Yannick GIRAUD-HERAUD
yannick.giraud-heraud@apc.univ-paris-diderot.fr
www.u-paris.fr
www.umontpellier.fr
www.u-pec.fr
www.obspm.fr
NGÔ Đức Thành
ngo-duc.thanh@usth.edu.vn
NGUYỄN Thị Trà

- Thiết kế, xây dựng các dụng cụ quan sát thiên văn

nguyen-thi.tra@usth.edu.vn

Phân tích dữ liệu không gian (vật lý thiên văn và viễn thám)

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Thiết kế và xây dựng vệ tinh (bao gồm cả trọng tải vệ tinh)

lịch trình
USTH có 3 đợt tuyển sinh thạc sĩ diễn ra vào tháng 3, tháng 5 và tháng 7
hàng năm
Lịch tuyển sinh thường xuyên cập nhật trên website của trường
www.usth.edu.vn
*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.
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Môn học (một vài ví dụ)

www.usth.edu.vn

phí đăng ký
Lệ phí tuyển sinh : 500 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự
tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp

Bằng Thạc sĩ được cấp bởi một trong những trường: Đại học Aix-Marseille, Đại học
Brest, Đại học La Rochelle, Đại học Limoges, Đại học Lorraine, Đại học Montpellier, Đại
học Paris 13, Đại học Poitiers, Đại học Rennes 1
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cấp
Với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ công nghệ thông tin
và truyền thông

Chương trình này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nâng cao trong lĩnh vực khoa học kỹ
thuật số, cho phép họ theo đuổi các công việc trong lĩnh vực công nghiệp hoặc trong lĩnh vực nghiên
cứu. Chương trình này có tầm cỡ quốc tế, từ phương diện đào tạo cho đến đánh giá sinh viên, có sự
tham gia của các chuyên gia quốc tế độc lập.

Tiêu chuẩn đầu vào
Hình thức tuyển sinh: xét hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Anh*
Tiêu chí tuyển sinh: tốt nghiệp đại học và có khả năng sử dụng
tiếng Anh trong học tập

Kỹ năng đạt được
Kỹ năng phương pháp và khái niệm để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu
và phát triển

Môn học (một vài ví dụ)
Hệ thống thông tin
Phát triển phần mềm
Công cụ toán học dành cho công nghệ thông tin và truyền thông
Phương pháp và công cụ để mô hình hóa và mô phỏng
Bảo mật: phần cứng, phần mềm và mạng
Lập trình di động

Kỹ năng công nghệ chuyên sâu cho phép nhận biết những mô hình
sản xuất và các dự án sáng tạo trong lĩnh vực rộng lớn của Internet
vạn vật (IoT).

Lập đề mục và phân loại dữ liệu - khai thác dữ liệu, học tự động

Hiểu biết về chuỗi xử lý dữ liệu, đặc biệt đối với những chuỗi xử lý
cấp cao

liên hệ

Chuyên môn hóa về cơ sở hạ tầng hỗ trợ những chuỗi xử lý này

Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể :
Làm việc tại doanh nghiệp (CTO, CIO, CEO, Senior Engineer,...)

Thực tập

Antoine DOUCET
LƯƠNG Chi Mai
Daniel CHILLET
HOÀNG Thị Vân Anh

Nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển

ict@usth.edu.vn
hoang-thi-van.anh@usth.edu.vn

Xây dựng kế hoạch, lập dự án, tổ chức, điều hành và quản lý các dự
án công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Đảm nhiệm công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và
phát triển

www.usth.edu.vn
www.univ-amu.fr
www.univ-brest.fr
www.univ-larochelle.fr
www.unilim.fr
www.univ-lorraine.fr
www.umontpellier.fr
www.univ-paris13.fr
www.univ-poitiers.fr
www.univ-rennes1.fr
www.ictlab.usth.edu.vn

Giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành công nghệ
thông tin
Học tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ

lịch trình
USTH có 2 đợt tuyển sinh thạc sĩ diễn ra vào tháng 3 và tháng 9
hàng năm
Lịch tuyển sinh thường xuyên cập nhật trên website của trường
www.usth.edu.vn
*Các thí sinh dự tuyển bắt buộc phải tham gia phỏng vấn để đánh giá năng lực chuyên
môn, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh. Sau khi phỏng vấn các học viên sẽ
được bố trí vào các lớp học tiếng Anh tăng cường để nâng cao trình độ nếu cần.

phí đăng ký
Lệ phí tuyển sinh: 300 000 VNĐ/thí sinh, nộp cùng hồ sơ đăng ký dự
tuyển và không hoàn trả trong mọi trường hợp
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Chương trình đào tạo Kỹ sư Thiết kế và
quản trị hệ thống thông tin
Bằng kỹ sư do trường Grenoble INP cấp
Với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt và tiếng Pháp. Từ năm thứ 4 trở đi, sinh viên bắt đầu học
một số học phần chuyên ngành bằng tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Chương trình hợp tác với Grenoble INP nhằm đào tạo về thiết kế và quản trị hệ thống thông tin. Theo
học chương trình này, sinh viên được cung cấp kiến thức về phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ
thống, sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin. Sinh viên sau khi học xong chương trình sẽ có
được kỹ năng quản lý, khai thác sử dụng và vận hành, kiểm tra đánh giá, đảm bảo các hệ thống, sản
phẩm này hoạt động đúng chức năng, an toàn, phù hợp với bối cảnh triển khai.

Tiêu chuẩn đầu vào
Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
Chứng chỉ ngoại ngữ: điều kiện để chuyển tiếp sang học ở
Grenoble INP là đạt trình độ B1

Kỹ năng đạt được
Kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin
Kiến thức chuyên sâu về phát triển phần mềm ứng dụng
Kỹ năng tổ chức và quản trị
Khai thác dữ liệu
Quản lý dự án
Kiến thức về quản lý doanh nghiệp, luật và kinh tế công nghệ mới
Xử lý và khai thác hiệu quả các loại hệ thống thông tin khác
nhau trong bối cảnh có những vấn đề phát sinh trong quá trình
vận hành hệ thống và đưa ra các giải pháp phòng chống, khắc
phục, đảm bảo an toàn
Hiểu được các yếu tố về con người, tổ chức, kỹ thuật và chính
sách nhằm vận hành an toàn các hệ thống thông tin
Có nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, văn hóa, xã hội,
phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và
cuộc sống

Tiếng Pháp

Quản trị học đại cương

Tiếng Anh

Tin học đại cương

Giải tích

Xác suất thống kê

Đại số

Hệ điều hành

Vật lý

Kỹ thuật lập trình

liên hệ
Christophe BOBINEAU
Christophe.Bobineau@grenoble-inp.fr
www.grenoble-inp.fr
VŨ Thị Hương Giang
sie@hust.edu.vn
+84 766 01 68 98
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.hust.edu.vn

lịch trình

Cơ hội nghề nghiệp

Thời gian nhận hồ sơ: cùng kỳ thi xét tuyển đại học

Kỹ sư thiết kế, xây dựng, vận hành, đánh giá và quản trị các
hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức như các cơ
quan chính phủ, ngân hàng, tập đoàn kinh tế

Nhập học: cuối tháng 8 - đầu tháng 9

Phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng, đáp ứng yêu cầu
sử dụng riêng biệt của khách hàng doanh nghiệp
Triển khai tích hợp hệ thống mạng cũng như các hệ thống máy
chủ dịch vụ
Chuyên gia phân tích
Tư vấn
Thiết kế hệ thống bảo mật
Chuyên gia quản trị mạng
Chuyên gia vận hành
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Môn học (một vài ví dụ)

Công bố kết quả: giữa tháng 8

HỌC PHÍ
2019 - 2020:
Tại Việt Nam: khoảng 40-45 triệu VNĐ/năm
Tại Pháp: khoảng 700-750 €/năm

25
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Công nghệ
thông tin và
truyền thông
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Bằng Cử nhân do Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 cấp
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Quốc gia TP.HCM cấp
Với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Việt
Đào tạo chính quy
Đại học Claude Bernard Lyon 1 và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã thành lập một chương
trình đào tạo cấp bằng đôi về khoa học máy tính. Sau bốn năm học, sinh viên tốt nghiệp có thể trở
thành một nhà phát triển, kiểm tra sản phẩm hoặc tiếp tục học ở bậc thạc sĩ. Kiến thức về tiếng
Pháp không phải là điều kiện đầu vào bắt buộc. Các lớp học tiếng Pháp chuyên sâu sẽ được cung
cấp để sinh viên có thể theo học các môn chuyên ngành được giảng dạy bằng ngôn ngữ này từ
năm thứ hai.

Tiêu chuẩn đầu vào
Tốt nghiệp THPT
Tiếng Pháp, trình độ sơ cấp

Kỹ năng đạt được
Ứng dụng các kỹ thuật mới nhất của ngành công
nghệ thông tin

Môn học (một vài ví dụ)
Nhập môn về điện tử
Thống kê và xác suất
Đại số học
Nhập môn về lập trình

Khai thác phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều
khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, hệ thống kỹ thuật,
mạng máy tính, viễn thông

Phương pháp lập trình hàm

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

Hệ điều hành

Kỹ năng thích ứng, tư duy logic và sáng tạo

Cơ hội nghề nghiệp
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Cử nhân Công nghệ thông tin

Kiến trúc máy tính và trình biên dịch lang

Nhập môn về công nghệ phần mềm
Lập trình Windows
Nhập môn về hệ điều hành Linux

Lập trình viên (C++, C#, Java, Javascipt, PHP: Ngôn
ngữ lập trình kịch bản…)
Kiểm tra sản phẩm
Nghiên cứu
Quản lý hệ thống dữ liệu

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

liên hệ
Elodie DESSEREE
elodie.desseree@univ-lyon1.fr
www.univ-lyon1.fr
NGUYỄN Hải Quân
nhquan@fit.hcmus.edu.vn
+84 937 73 40 04

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 4 - tháng 7

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
227 Đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
www.hcmus.edu.vn

Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9

học phí
2020 - 2021: khoảng 1 625 USD/năm
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Thạc sĩ Tin học
ngành Công nghệ phần mềm
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Bordeaux cấp
Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh trong toàn bộ quá trình học tập
Lớp học vào buổi tối và cuối tuần
Chương trình thạc sĩ này chuyên về ngành công nghệ phần mềm, kéo dài 2 năm. Trong quá trình
học, sinh viên phải thực hiện dự án và đi thực tập trong 6 tháng. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực
hành nhằm đảm bảo đào tạo ra những kỹ sư đạt chất lượng cao. Hai năm học chuyên sâu về công
nghệ phần mềm sẽ giúp sinh viên nắm vững các phương pháp hình thức và có khả năng thích ứng
cao trong quản lý dự án. Sinh viên cũng lĩnh hội những kỹ năng thực tiễn trong thiết kế những phần
mềm an toàn và hữu dụng. Vào năm 2018, chương trình đã được cập nhật với những môn học mới:
Internet kết nối vạn vật, phân tích dữ liệu và sử dụng máy móc, tính toán độ phức tạp.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC
600…

Thuật toán nâng cao

Ứng viên đã tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành
công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương

Lập trình hướng tới đối tượng nâng cao

Kỹ năng đạt được

Cơ sở dữ liệu nâng cao
Mạng lưới thiết bị kết nối internet

Phân tích nhu cầu và các vấn đề kỹ thuật để thực hiện
dự án

Lý thuyết ngôn ngữ

Phân tích và lựa chọn kiến trúc phần mềm phù hợp
với dự án

Phân tích dữ liệu và Machine Learning

Thực hiện dự án

Lập trình Web
Quản lý dự án

Lựa chọn và cài đặt phần cứng và phần mềm

Dự án nghiên cứu chuyên nghiệp

Khả năng nghiên cứu

Thực tập

Cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư nghiên cứu và phát triển
Quản lý dự án
Quản lý hoạt động

Doanh nghiệp đối tác
LinkedByNet, Officience, ELCA, Komit

liên hệ
Fabien BALDACCI
fabien.baldacci@u-bordeaux.fr
+33 5 40 00 35 52
www.u-bordeaux.fr
LƯU Quốc Cường
cuong.luu@iei.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 4 - tháng 8
Công bố kết quả: tháng 9
Nhập học: ngày 10 tháng 10

học phí
2020-2021: 67 triệu VNĐ/năm
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+84 28 37 24 21 69
Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM
8 Trần Quang Khải, Tân Định, Q.1, TP.HCM
www.iei.edu.vn

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học La Rochelle cấp
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cấp
Với Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Mục tiêu đào tạo:
Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức về chuyên ngành “Truyền dữ liệu và mạng máy tính”,
đặc biệt là các kiến thức về mạng máy tính, hệ thống phân tán, kiến trúc mạng máy tính, chất lượng
dịch vụ và hệ thống tương tác đa phương tiện, mạng không dây...
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Thạc sĩ truyền dữ liệu và mạng máy tính

Về kỹ năng: Sinh viên được hướng dẫn và rèn luyện phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa
học, có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các bài toán kỹ thuật của thực tiễn trong lĩnh vực
chuyên sâu nêu trên.
Sinh viên có thể tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Có bằng cử nhân ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên
ngành tương đương

Nhập môn hệ điều hành Unix

Trình độ tiếng Pháp đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Công nghệ phần mềm nâng cao

- Tối thiểu tương đương B2 (theo Khung tham chiếu ngôn
ngữ châu Âu) hoặc tương đương TCF 400

Quản lý dự án

- Có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành tiếng Pháp
của trường đại học nước ngoài mà ngôn ngữ giảng dạy là
tiếng Pháp
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Pháp
- Là công dân của nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp

Kỹ năng đạt được
Nắm vững kiến thức về chuyên ngành truyền dữ liệu và
mạng máy tính, đặc biệt là về mạng máy tính nâng cao, hệ
thống lưu trữ, phân tán, kiến trúc mạng máy tính, chất lượng
dịch vụ và hệ thống tương tác đa phương tiện, mạng không
dây… Học viên được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc
để có thể tiếp tục học tiếp bậc tiến sĩ
Nắm vững phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, có
khả năng độc lập giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh
vực trí tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh, video, tìm kiếm thông tin
và dữ liệu, mô hình hóa và mô phỏng hóa
Có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học, viện
nghiên cứu về công nghệ thông tin, các phòng nghiên cứu
chuyên ngành

Cơ hội nghề nghiệp
Trưởng dự án về công nghệ thông tin

Trí tuệ nhân tạo và hệ thống đa tác tử
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Xử lý ảnh
Mạng không dây và di động
Lưu trữ, Cloud và ảo hóa
An toàn mạng
Tiếng Anh cơ bản

liên hệ
PHAN Xuân Thắng
etudesifi@gmail.com
+84 24 37 54 95 05
Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
www. ifi.edu.vn
www.univ-larochelle.fr

lịch trình

Kỹ sư nghiên cứu & phát triển

Thời gian nhận hồ sơ: tháng 3 đến tháng 12 hàng năm

Giảng viên/nhà nghiên cứu trong các trường đại học hoặc
các viện nghiên cứu

Công bố kết quả: tháng 12
Nhập học: tháng 3 năm sau

Tiếp tục học bậc tiến sĩ

Doanh nghiệp đối tác

học phí

Orchestra Networks, TIBCO, BioPhap, FPTSoftware, VNTP
Technology, Viettel Academy, IFISolution, Minhcom

2019 - 2020: 85 triệu VNĐ (~ 3 660 USD)
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Thạc sĩ hệ thống thông minh
và Đa phương tiện
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học La Rochelle cấp
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cấp
Với Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Chương trình thạc sĩ này theo chuẩn châu Âu và được giảng dạy bằng tiếng Pháp. Đây là một trong
hai chương trình thạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam được cấp nhãn hiệu “chương trình đào tạo quốc tế”
bởi Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF).
Chương trình đào tạo này nhằm:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học sâu “deep
learning”, nhận dạng, xử lý hình ảnh, thị giác máy, mô hình hoá và mô phỏng các hệ thống phức
tạp, tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, có khả năng độc
lập nghiên cứu giải quyết các bài toán kỹ thuật của thực tiễn trong lĩnh vực chuyên sâu nêu trên
Cho phép sinh viên tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Có bằng cử nhân ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên
ngành tương đương

Nhập môn hệ điều hành Unix

Trình độ tiếng Pháp đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Công nghệ phần mềm nâng cao

- Tối thiểu tương đương B2 (theo Khung tham chiếu ngôn ngữ
châu Âu) hoặc tương đương TCF 400

Quản trị dự án phần mềm

- Có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành tiếng Pháp của
trường đại học nước ngoài mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp

Cơ sở dữ liệu nâng cao

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Pháp

Thực tế ảo & tăng cường

- Là công dân của nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp

Công nghệ hệ thống tương tác

Kỹ năng đạt được

Thị giác máy tính

Nắm vững kiến thức về chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng
máy tính, đặc biệt là về mạng máy tính nâng cao, hệ thống lưu
trữ, phân tán, kiến trúc mạng máy tính, chất lượng dịch vụ và
hệ thống tương tác đa phương tiện, mạng không dây… Học viên
được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc để có thể tiếp tục
học tiếp bậc tiến sĩ.
Nắm vững phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, có khả
năng độc lập giải quyết các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực trí
tuệ nhân tạo, xử lý hình ảnh, video, tìm kiếm thông tin và dữ liệu,
mô hình hóa và mô phỏng hóa
Có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên
cứu về công nghệ thông tin, các phòng nghiên cứu chuyên
ngành

Cơ hội nghề nghiệp
Trưởng dự án về công nghệ thông tin
Kỹ sư nghiên cứu & phát triển
Giảng viên/nhà nghiên cứu trong các trường đại học hoặc các
viện nghiên cứu
Tiếp tục học bậc tiến sĩ

Doanh nghiệp đối tác
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Trí tuệ nhân tạo và hệ thống đa tác tử

Orchestra Networks, TIBCO, BioPhap, FPTSoftware, VNTP
Technology, Viettel Academy, IFISolution, Minhcom

Mô hình hóa & mô phỏng các hệ thống phức tạp
Tiếng Anh cơ bản

liên hệ
PHAN Xuân Thắng
etudesifi@gmail.com
+84 24 37 54 95 05
Đại học Quốc gia Hà Nội
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
www.ifi.edu.vn
www.univ-larochelle.fr

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm
Công bố kết quả: tháng 9 hằng năm
Nhập học: tháng 11 hằng năm

học phí
2019 - 2020: 85 triệu VNĐ (~ 3 660 USD)

y dược
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Bằng liên đại học
Khoa học thần kinh lâm sàng
Bằng liên đại học do Trường Đại học Sorbonne cấp
Với Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP. HCM, Đại học Y Dược TP.
HCM, Đại học Y Dược Huế
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và được dịch sang tiếng Việt
Đào tạo trong vòng 2 năm, gồm 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 1 tuần gổm các bài giảng lý
thuyết và thực hành
Chương trình này dành cho các bác sĩ và sinh viên y khoa. Nội dung học xoay quanh những chủ đề
chính thuộc chuyên khoa thần kinh: đột quỵ, động kinh, rối loạn vận động và bệnh Parkinson, bệnh
đa dây thần kinh và các bệnh của thần kinh ngoại biên, bệnh Alzheimer và các sa sút trí tuệ khác,
ung thư thần kinh, đau đầu và đau nửa đầu, đa xơ cứng và các bệnh viêm của hệ thần kinh trung
ương… Chương trình được tổ chức 2 năm một lần luân phiên ở nhiều trường đại học khác nhau,
năm 2017-2019 là tại thành phố Hồ Chí Minh và Huế, năm 2019-2021 là tại thành phố Hồ Chí Minh
và Hà Nội.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa, bác sĩ
chuyên khoa

Thần kinh mạch máu

Rối loạn vận động

Kỹ năng đạt được

Động kinh

Bệnh đa dây thần kinh ngoại biên

Ung thư hệ thần kinh

Sa sút trí tuệ

Các bệnh lý viêm

Đau đầu

Cập nhật kiến thức về nhiều lĩnh vực của các khoa
chuyên sâu khác nhau trong ngành thần kinh

Cơ hội nghề nghiệp
Chương trình này dành cho các bác sĩ đã được đào
tạo nhằm giúp họ cải thiện trình độ chuyên môn và
chất lượng chăm sóc người bệnh tại nơi họ công tác.
Chương trình này còn dành cho các bác sĩ đang đi
học (học viên sau đại học) nhằm giúp họ định hướng
nghề nghiệp tốt hơn nhờ sự hướng dẫn của các
giảng viên.

Doanh nghiệp đối tác
Hội thần kinh Pháp (SFN), Hội khoa học thần kinh lâm
sàng Pháp-Việt (AFVNS), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: Liên hệ với những người phụ
trách ở các trường đại học tham gia chương trình
Đợt học mới diễn ra từ tháng 12 năm 2019 đến tháng
3 năm 2021

Phí đăng ký
Tuỳ vào trường đại học tiếp nhận

liên hệ
HOANG-XUAN
khe.hoang-xuan@aphp.fr
+33 1 42 16 05 73
www.sorbonne-universite.fr
LÊ Quang Cường
lequangcuong@hspi.org.vn
+84 9 04 17 63 97
Đại học Y Hà Nội - Nhà A7
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
www.hmu.edu.vn
LÊ Văn Tuấn
levantuan@ump.edu.vn
Đại học Y Dược TP. HCM
217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM
www.yds.edu.vn
NGUYỄN Huy Thắng
nguyenhuythang115@gmail.com
+84 909 98 21 15
ĐH Y Phạm Ngọc Thạch TP. HCM
2 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM
www.pnt.edu.vn
NGUYỄN Đình Toàn
ndtoan@huemed-univ.edu.vn
+84 914 00 00 66
Trường Đại học Y Dược Huế
6 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế
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Bằng đại học do Trường Đại học Corse Pasquale Paoli cấp
Với Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y
Dược TP.HCM, dựa trên nguyên tắc xoay vòng
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp được phiên dịch tiếng Việt
Học trong 4 - 5 đợt/năm, mỗi đợt kéo dài 1 tuần

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

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

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 các bệnh lý hô hấp (chức
năng, hình ảnh học, nội soi), làm chủ các phương tiện đánh giá dựa trên khoa học chứng cứ về các
phương pháp điều trị mới trong chuyên ngành phổi (bài báo được công bố, các bài tham luận).

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Chương trình dành cho bác sĩ nội trú và bác sĩ đã tốt
nghiệp

Các bệnh về hô hấp - Thông khí cơ học

Kỹ năng đạt được

Hen - Môi trường và bệnh lý hô hấp

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính - Phục hồi chức năng hô hấp

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

Bệnh lý màng phổi - Bệnh học liên quan thuốc lá

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

Thuyên tắc phổi - Xét nghiệm

Cơ hội nghề nghiệp

Ung thư phổi - Nội soi

Được bổ sung chuyên sâu kiến thức về bệnh lý hô hấp

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ : 1 tháng 9 đến 15 tháng 10

Tăng áp phổi - Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ
Lao phổi - Kiểm tra lực tim phổi
Dị ứng hô hấp - Thăm dò khí máu
Bệnh phổi mô kẽ - Hình ảnh học

liên hệ
Didier FRECHEVILLE

Công bố kết quả : tháng 10

didier.frecheville@aphp.fr

Thông tin có thể thu nhận được từ những người phụ
trách Việt Nam trong vòng 6 tháng trước năm học mới

+33 1 58 41 22 91
VŨ Văn Giáp
vuvangiap@hmu.edu.vn

phí ĐĂNG KÝ
Tùy theo trường đại học tiếp nhận

+84 989 33 53 56
Đại học Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
www.hmu.edu.vn
Đại học Y Dược Hải Phòng
72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang,
Ngô Quyền, Hải Phòng
www.hpmu.edu.vn
Đại học Y Dược Huế
6 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế
www.huemed-univ.edu.vn
Đại học Y Dược TP.HCM
217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM
www.yds.edu.vn
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Văn chương
nghệ thuật
và khoa học
nhân văn
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Bằng đại học do Trường Đại học Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) cấp
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cấp
Với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này được thiết kế để tạo điều kiện cho các sinh viên ngành địa lý thuộc
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM theo học bậc thạc sĩ ngành địa lý thuộc các
cơ sở đào tạo của các nước phía Bắc bán cầu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Bằng đại học và cử nhân địa lý học

Về môi trường, Việt Nam là một trường hợp điển hình: dân số gia tăng mạnh mẽ kết hợp với biến đổi
khí hậu đang gây áp lực đáng kể đối với môi trường. Đại học Pau và Pays de l’Adour (UPPA) chuyên
nghiên cứu lĩnh vực này, kết hợp các ngành khoa học cơ bản (như xử lý nước đô thị và ngành công
nghiệp) với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, tức là nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội và
môi trường. Các công trình của phòng thí nghiệm PASSAGES, nơi tập hợp các nhà địa lý học, xã hội
học và các nhà quy hoạch của UPPA, được quốc tế công nhận. Như vậy, khi sinh viên của Trường
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM theo học bậc thạc sĩ tại UPPA, họ sẽ được hưởng lợi
hoàn toàn từ sự nghiên cứu chuyên môn này.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Pháp, trình độ sơ cấp - Bắt buộc phải có DELF B1
vào năm cuối bậc cử nhân

Tiếng Pháp - từ trình độ sơ cấp đến B2 trong 4 năm

Tốt nghiệp THPT

Địa lý thế giới

Địa lý đô thị

Kỹ năng đạt được

Di sản học

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

Thách thức môi trường

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

Phương pháp nghiên cứu

liên hệ
Jean-Yves PUYO

Thực hiện các hoạt động liên quan đến quy hoạch
(thiết kế, hoạch định và chương trình liên quan)

jean-yves.puyo@univ-pau.fr

Đề xuất các mô hình lý thuyết

www.univ-pau.fr

Tiến hành thu thập các dữ liệu lãnh thổ
Nắm vững các phương pháp định lượng để xử lý các
dữ liệu thống kê; biết cách sử dụng các công cụ phân
tích thông tin để tham chiếu không gian (SIG)

Cơ hội nghề nghiệp
Học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ

+33 5 59 40 72 52
NGUYỄN Linh Thoại
linhthoai.nguyen@hcmussh.edu.vn
+84 947 67 77 88
Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
www.hcmussh.edu.vn

Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ
Làm việc cho các cơ quan nhà nước

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 9

học phí
2020 - 2021:
2.5 triệu VNĐ/học kỳ đối với các môn học bằng tiếng Pháp
3 triệu VNĐ/học kỳ đối với các môn học bằng tiếng Việt

Công bố kết quả: ngày 1 tháng 10
Nhập học: ngày 7 tháng 10
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Cử nhân Kiến trúc (DEEA)
Bằng Cử nhân kiến trúc do Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie (ENSA
Normandie) cấp
Với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie (ENSA Normandie) là một trong hai mươi cơ sở đào
tạo công lập về kiến trúc dưới sự quản lý của Bộ Văn hóa và Truyền thông của Pháp.
Chương trình đào tạo cử nhân kiến trúc do Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie cấp bằng
có mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao, kiến trúc sư chuẩn quốc tế cũng như cung cấp cho
thị trường lao động trong và ngoài nước về chuyên ngành kiến trúc.
Chương trình tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam, sinh viên nói tiếng Pháp quốc tế có thể
học tập, nâng cao trình độ và hội nhập thị trường lao động quốc tế dễ dàng. Môi trường học tập tiên
tiến, hiện đại và đa dạng ở Việt Nam và Pháp.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tốt nghiệp THPT

Nhận diện và thể hiện không gian

Kỹ năng đạt được

Nhập môn phương pháp đồ án

Khả năng thiết kế và thể hiện một dự án kiến trúc,
đô thị và cảnh quan tích hợp một loạt các ràng buộc
(chương trình, địa điểm, đơn vị góp vốn, sử dụng)

Kiến trúc lãnh thổ

Khả năng hình thành ý tưởng và xây dựng một dự án
kiến trúc, đô thị và cảnh quan có xét đến các vấn đề
đương đại (thẩm mỹ, kỹ thuật, xã hội, môi trường)

Nghệ thuật và kỹ thuật

Khả năng sử dụng những kiến thức kỹ thuật phù hợp
với ý định của dự án

Kiến trúc và nghệ thuật thể hiện
Kiến trúc, đô thị và môi trường
Lý thuyết, văn hóa và phương pháp nghiên cứu khoa học
Tiếng Pháp đại cương
Tiếng Pháp chuyên ngành
Du học ngắn hạn

Khả năng sử dụng các phương tiện thể hiện và thiết
kế khác nhau

liên hệ

Khả năng phân tích mối quan hệ giữa các hình thức
không gian và các hình thái xã hội

Blandine BALAS

Kiến thức về văn hóa xây dựng ban đầu (vật liệu, cấu
trúc, thực hiện, hệ thống xây dựng)

Luc PERROT

Kiến thức về những thay đổi trong cách sống
Kiến thức về khoa học xã hội và con người để nắm bắt
các khó khăn trong lĩnh vực xây dựng của xã hội
Kiến thức về văn hóa nghệ thuật để xây dựng những
giải pháp phù hợp về thiết kế và thẩm mỹ cho các
dự án kiến trúc, đô thị và cảnh quan
Khả năng phát triển tư duy độc lập trước nhiều luồng
ý kiến, bằng cách lùi lại để nhìn nhận vấn đề
Tập nghiên cứu thông qua việc viết báo cáo nghiên cứu

Cơ hội nghề nghiệp
Cho phép sinh viên học tiếp lên trình độ cao hơn của
chuyên ngành kiến trúc hoặc chuyển sang các chuyên
ngành khác của giáo dục đại học hoặc các khóa học
nghề ngắn hạn để đi làm.

blandine.balas@rouen.archi.fr
luc.perrot@rouen.archi.fr
+33 2 32 83 42 03
www.rouen.archi.fr
PHẠM Hoài Nam
deea.hau@gmail.com
+84 24 33 12 06 22
Đại học Kiến trúc Hà Nội
Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội
www.hau.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ 1/6 đến 15/8
Công bố kết quả: ngày 25 tháng 8
Nhập học: ngày 1 tháng 9

học phí
Theo quy định của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại
học Kiến trúc Quốc gia Normandie.
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* Học phí áp dụng cho năm học 2020-2021: 2 500 €/năm

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 cấp
Với Học viện Ngoại giao Việt Nam
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Lớp buổi tối
Bằng Thạc sĩ 2 về khoa học chính trị “Pháp ngữ và Quan hệ quốc tế” do Đại học Lyon 3 cấp và được
giảng dạy tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên quốc tế đến từ Đại học Lyon 3,
Trường Sciences Po Paris và Đại học Laval (Canada), sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ
bản để làm việc:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ Pháp ngữ và Quan hệ quốc tế

Trong các Bộ
Trong các trường đại học sử dụng tiếng Pháp
Trong các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, tổ chức Pháp ngữ
Tại bộ phận đối ngoại của các doanh nghiệp

Tiêu chuẩn đầu vào
Cử nhân ngành khoa học xã hội và/hoặc quan hệ
quốc tế (ứng viên không có bằng quan hệ quốc tế
phải trải qua khóa học chuyển đổi tổ chức bởi Học
viện Ngoại giao)

Môn học (một vài ví dụ)
Lịch sử và địa chính trị Cộng đồng Pháp ngữ
Lịch sử, các thách thức và động lực của toàn cầu hoá

Tiếng Pháp DELF B2

Những thách thức về văn hoá, bản sắc và tôn giáo

Kỹ năng đạt được

Mô-đun châu Á

Tính cần cù

Các quốc gia, vấn đề ngoại giao và chính sách đối ngoại

Tư duy phản biện

Pháp ngữ và quan hệ quốc tế

Kỹ năng làm việc nhóm

Tiếng Pháp hoặc tiếng Việt

Cơ hội nghề nghiệp

Phương pháp nghiên cứu và luyện tập thuyết trình

Trong các Bộ

Chính trị khối Pháp ngữ và khủng hoảng quốc tế

Trong các trường đại học sử dụng tiếng Pháp
Trong các tổ chức quốc tế (Tổ chức Pháp ngữ…),
Đại sứ quán
Tại bộ phận đối ngoại của các doanh nghiệp

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: ngày 15 tháng 8
Công bố kết quả: tháng 9
Nhập học: tháng 10

học phí
2020 - 2021: 2 200 €

liên hệ
Thi Hoai Trang PHAN-LABAYS
trang.phan@univ-lyon3.fr
+33 (0) 4 78 78 73 76
www.univ-lyon3.fr
NGUYỄN Hoàng Như Thanh
nhuthanh@dav.edu.vn
+84 9 03 56 56 26
Học viện Ngoại giao Việt Nam
69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
www.dav.edu.vn
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Thạc sĩ truyền thông số và Xuất bản
Bằng Thạc sĩ 2 do Trường Đại học Toulon cấp
Với Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này nhằm:
Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là về các chiến lược truyền thông
đa phương tiện, truyền thông kỹ thuật số trên cơ sở mối quan hệ giữa kỹ thuật và nhu cầu truyền
thông trong bối cảnh công nghệ 4.0
Cung cấp kiến thức về chiến lược truyền thông đa phương tiện, phát triển, sản xuất và quảng bá
nội dung nhằm thuyết phục khán giả, trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau
Cho phép sinh viên tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ

Tiêu chuẩn đầu vào
Có bằng cử nhân đại học Việt Nam (4 năm) ngành thông tin, báo
chí hoặc ngành tương đương
Có bằng thạc sĩ 1 ngành thông tin, báo chí hoặc ngành tương
đương
Có bằng cử nhân một chuyên ngành khác nhưng đã tham gia
khóa đào tạo bổ sung kiến thức
Trình độ tiếng Pháp đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Tối thiểu tương đương B2 (theo Khung tham chiếu ngôn ngữ
châu Âu) hoặc tương đương TCF 400
- Có bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành tiếng Pháp của
trường đại học nước ngoài mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp

Môn học (một vài ví dụ)
Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, truyền thông
tăng cường
Xử lý thông tin và khoa học nhân văn số
Đổi mới sáng tạo: góc nhìn đa ngành
Sáng tạo nội dung vidéo
Quản lý mạng xã hội
Truyền thông số và xuất bản
Chuyển đổi số của xã hội

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Pháp

Viết trong thời đại số

- Là công dân của nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp

Viết theo văn phong báo chí

Ghi chú: Thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Pháp theo yêu cầu có
thể tham gia lớp Dự bị tiếng Pháp do Viện tổ chức và được cấp
học bổng tiếng Pháp

Phương tiện truyền thông tham dự

Kỹ năng đạt được
Nắm vững kiến thức về những phương pháp và dữ liệu mới nhất
về lĩnh vực thông tin và truyền thông
Nắm vững các công cụ truyền thông hiện đại và phát triển các kỹ
năng truyền thông số và xuất bản

Cơ hội nghề nghiệp
Quản lý và biên tập các chương trình truyền hình, phim điện ảnh,
nội dung báo chí, ấn phẩm tại các công ty sản xuất nội dung cho
truyền hình, hãng sản xuất phim, các công ty báo chí, báo điện
tử, nhà xuất bản

liên hệ
Philippe BONFILS
philippe.bonfils@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
PHAN Xuân Thắng
etudesifi@gmail.com
+84 24 37 54 95 05

Thiết kế cho các nhà xuất bản, thiết kế web

Đại học Quốc gia Hà Nội (C3)
144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu,
Cầu Giấy, Hà Nội

Biên tập cho các loại báo

www.ifi.edu.vn

Giám đốc tiếp thị truyền thông xã hội
Chuyên gia tư vấn
Chuyên gia truyền thông
Quản lý cộng đồng trực tuyến

Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm

Blogger

Công bố kết quả: tháng 6 hàng năm

Phụ trách, nghiên cứu hoặc giảng dạy về thông tin và truyền
thông tại các cơ sở đào tạo

Nhập học: tháng 7 hàng năm

Doanh nghiệp đối tác
Orchestra Networks, TIBCO, BioPhap, FPT Software, VNTP
Technology, Viettel Academy, IFISolution,
Báo diễn đàn
doanh nghiệp, Báo Le courrier du Vietnam, PR Elite school,
Vietnamgraphics, WhisperMedia
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lịch trình

học phí
2020 - 2021: 108 triệu VNĐ (~ 4 650 USD)

Bằng tương đương Thạc sĩ do Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse (ENSA
Toulouse) cấp
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp
Với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy (từ năm 2017, chương trình đào tạo được tổ chức vào các buổi tối và
cuối tuần để các học viên đang đi làm có thể theo học chương trình)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ Thiết kế đô thị, Di sản và
Phát triển bền vững (DPEA)

Chương trình đào tạo này dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư hoặc những người đã có bằng Thạc
sĩ chuyên ngành quy hoạch hay đô thị, học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chương trình có
nhiều thay đổi quan trọng, là bậc học tiếp theo của chương trình Thạc sĩ Pháp ngữ có từ năm 2001,
từ thỏa thuận hợp tác giữa trường ENSA Toulouse và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, được hỗ trợ
bởi Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Cơ quan phụ trách Kiến trúc và Di sản thuộc Bộ văn hóa
Pháp.
Chương trình nhằm đào tạo các nhà chuyên môn trong lĩnh vực đô thị, có đủ năng lực phân tích đô
thị, xây dựng chẩn đoán đô thị, lập, triển khai dự án, từ quản lý tiến độ dự án cho đến khâu thiết kế
các dự án trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của các đô thị châu Á. Từ khả năng hỗ trợ chủ đầu
tư đến làm chủ nhiệm công trình, chương trình đào tạo chuyên ngành này đề cập đến các bước của
thiết kế đô thị, cấu trúc đô thị, quy mô kiến trúc là yếu tố cơ bản trong xây dựng, biến đổi và phát
triển của các đô thị.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc
trình độ thạc sĩ về quy hoạch, xây dựng dân dụng, hạ tầng
và quản lý đô thị

Tiến trình phát triển của các lĩnh vực di sản hướng tới quốc tế hóa
các mô hình và các chính sách

Các đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu
về dự án đô thị, di sản và phát triển bền vững
Các thí sinh có các chứng chỉ tiếng Pháp (TCF, DELF) trình
độ B1 trở lên được miễn thi tiếng Pháp trong kỳ thi đầu vào

Kỹ năng đạt được
Nắm vững kỹ năng về phân tích đô thị, chẩn đoán đô thị, lập
dự án triển khai, thiết kế hình thái và chỉ đạo dự án

Lịch sử phát triển đô thị Việt Nam và cơ sở văn hóa, di sản kiến trúc
trong các đô thị
Vai trò của di sản trong quy hoạch đô thị đương đại
Tiến trình phát triển của quy hoạch đương đại - các khái niệm trong
thiết kế đô thị
Chuyển giao phương pháp thiết kế
Từ kiến trúc sinh khí hậu đến phát triển bền vững
Các phương diện môi trường và kinh tế

Nắm vững tiếng Pháp

Cảnh quan đô thị và những biến động

Thích ứng nhanh chóng vào thị trường lao động trong khu
vực Đông Nam Á cũng như châu Âu

Triết học

Cơ hội nghề nghiệp
Các kiến trúc sư có thể làm việc tự do hoặc trong các văn
phòng, công ty về kiến trúc, quy hoạch đô thị, xây dựng hoặc
trong các cơ quan nhà nước với vai trò các nhà kỹ thuật hoặc
quản lý dự án
Với trình độ tiếng Pháp tốt, sinh viên tốt nghiệp chương trình
đào tạo này có thể tìm được việc làm trong các công ty quốc
tế về kiến trúc, quy hoạch đô thị, đặc biệt là của Pháp và
châu Âu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

liên hệ
Francoise BLANC
fblanc3@gmail.com
+33 6 08 07 19 12
www.toulouse.archi.fr
NGUYỄN Thái Huyền
thaihuyennguyen@gmail.com
+84 385 73 78 79

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 8
Công bố kết quả: tháng 9
Nhập học: 15 tháng 10

Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
www.hau.edu.vn

học phí
2019 - 2020: 17.5 triệu VNĐ/học kỳ
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luật

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne và Trường Đại học Paris 2
Panthéon-Assas cấp
Với Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt
Lớp học buổi tối và cuối tuần

Thạc sĩ 2 về luật thừa kế là chương trình thạc sĩ chung giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại
học Quốc gia TP.HCM) với Trường Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne và Trường Đại học Paris 2
Panthéon-Assas (Pháp). Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên chuyên
ngành luật, kinh tế, hoặc làm việc trong lĩnh vực luật, bất động sản, tài chính và tư vấn.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh trình độ tối thiểu IELTS 5.5

Luật thừa kế tài sản trong gia đình (luật Pháp)

Cử nhân luật

Luật bất động sản (luật Pháp)

Kỹ năng đạt được

Luật hợp đồng (luật Pháp)

Nắm vững kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của luật

dân sự

Có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực về
luật tài sản, luật sở hữu trí tuệ, luật thương mại, luật
thương mại quốc tế, luật công chứng

Luật hợp đồng đặc biệt (luật Việt Nam)
Luật thừa kế tài sản trong gia đình (luật Việt Nam)
Luật đất đai và bất động sản (luật Việt Nam)
Tiếng Anh và tiếng Pháp pháp lý
Luật thương mại (luật Pháp)

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

Tính xác thực và hành vi chung (luật Pháp)

Thực hành tiếng Anh và tiếng Pháp pháp lý

Luật tư pháp quốc tế (luật Pháp)

Cơ hội nghề nghiệp
Luật gia cho doanh nghiệp
Luật gia cho ngân hàng
Luật sư
Thẩm phán

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

thạc sĩ 2 luật thừa kế

Luật hợp đồng đặc biệt (luật Pháp)
Quản lý tài sản (luật Việt Nam)
Thực hành công chứng Việt Nam
Thực tập
Luận văn

Cán bộ trong các tổ chức quốc tế

liên hệ

Tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ

Thomas MASTRULLO
thomas.mastrullo@univ-paris1.fr

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 5 - tháng 8

+ 33 6 62 34 31 01
www.pantheonsorbonne.fr
Michel GRIMALDI

Công bố kết quả: cuối tháng 8

michel.grimaldi@u-paris2.fr

Nhập học: tháng 10

www.u-paris2.fr
TRỊNH Hà Phương

Học phí

phuongth@uel.edu.vn

2020 - 2021: 4 000 USD

Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
669 QL.1A, khu phố 3, Thủ Đức, TP.HCM

+84 28 37 24 45 25

www.uel.edu.vn
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Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế và kinh
doanh quốc tế
Bằng Thạc sĩ được luân phiên cấp bởi một trong các trường: Đại học Bordeaux, Đại
học Jean Moulin Lyon 3 và Đại học Toulouse Capitole
Với Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Đào tạo chính quy, lớp học buổi tối
Sinh viên được tiếp cận chương trình đào tạo sau tiến sĩ chất lượng cao của Cộng hoà Pháp với
nhiều mức học bổng, học phí ưu đãi
Sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế và đa văn hoá: 80% giảng viên đến từ 3 trường
đại học danh tiếng của Pháp, 80% sinh viên đến từ châu Âu và cộng đồng Pháp ngữ. Chương
trình chú trọng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát triển tư duy
phản biện, sáng tạo, tính độc lập. Sinh viên có thể thực tập tại các văn phòng luật sư, đại sứ
quán, doanh nghiệp, phòng thương mại và các tổ chức phi chính phủ.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp sở hữu tấm bằng có uy tín quốc tế. Ở châu Âu, việc hành nghề luật
đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao. Tấm bằng này là một lợi thế trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

DELF B2 hoặc tương đương

Luật hội nhập khu vực

Cử nhân (Bac + 4)

Luật đầu tư nước ngoài

Kỹ năng đạt được

Luật điều tiết các hoạt động kinh tế

Thương lượng trong nước và khu vực
Khả năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa
Tư duy logic, lập luận, phản biện
Tổ chức sự kiện

Công chứng viên

Chuyên viên pháp lý

Nhân viên hành chính cấp
trung ương và địa phương
Giảng viên

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: 5 tháng 5 - 15 tháng 7
Công bố kết quả: đợt 1: 30 tháng 6
đợt 2: 15 tháng 9
Nhập học: 15 tháng 11

Học phí
2020 - 2021:
Phí ghi danh và học phí :
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Luật kinh tế quốc tế
Luật cạnh tranh
Luật hợp đồng quốc tế và trọng tài
Luật quốc tế và so sánh doanh nghiệp

Luật sư

Thẩm phán

Luật môi trường và phát triển bền vững

Bảo vệ quốc tế sở hữu trí tuệ

Cơ hội nghề nghiệp
Luật gia

Luật hợp tác phi tập trung

2 500 USD đối với sinh viên Việt Nam và sinh viên khu
vực / Học bổng của AUF
5 500 USD đối với sinh viên ở khu vực phía Bắc

Luật thương mại điện tử
Luật thuế quốc tế và so sánh
Luật hình sự kinh doanh
Luật xã hội so sánh

liên hệ
GRELLOIS Christian
christian.grellois@u-bordeaux.fr
christian.grellois@gmail.com
+33 6 1983 50 50
www.u-bordeaux.fr
www.univ-lyon3.fr
www.ut-capitole.fr
PHẠM Nguyễn Hoàng Long
long.nantes@hotmail.com
+84 24 37 54 99 28
Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
www.law.vnu.edu.vn
www.ajceai.com (Hội sinh viên AJCEAI)

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Paris II Panthéon - Assas cấp
Với Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Chương trình thạc sĩ luật kinh doanh quốc tế diễn ra trong 2 năm. Chương trình đào tạo này nhằm
đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực luật kinh doanh có khả năng hiểu các vấn đề mới và phức
tạp về: luật trọng tài quốc tế, bảo hiểm, hợp đồng phân phối, sở hữu trí tuệ, thị trường chứng khoán,
thuế quốc tế.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Pháp trình độ B2

Luật về các loại hợp đồng đặc biệt

Cử nhân luật, Thạc sỹ kinh tế hoặc quản lý, hoặc bằng đại
học tương đương kèm với chứng nhận đã theo học các
khóa đào tạo về luật

Luật về tín dụng

Kỹ năng đạt được

Luật hình sự trong kinh doanh

Luật công ty
Luật sở hữu trí tuệ

Nắm vững kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của luật

Luật ngân hàng

kinh doanh

Luật trọng tài và giải quyết tranh chấp quốc tế

Có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực về luật
tư nhân quốc tế, luật thương mại quốc tế, thuế quốc tế,
luật sở hữu trí tuệ, trọng tài quốc tế

Luật an sinh xã hội quốc tế

Soạn thảo các văn bản pháp quy (hợp đồng, điều lệ, ký
kết, biên bản trọng tài...)
Thực hành tiếng Pháp pháp lý

Cơ hội nghề nghiệp
Chuyên viên pháp lý cho doanh nghiệp
Chuyên viên pháp lý cho ngân hàng
Luật sư
Thẩm phán
Cán bộ trong các tổ chức quốc tế

Luật tư pháp quốc tế

liên hệ
Carine PUIGRENIER
carine.puigrenier@u-paris2.fr
+33 1 44 41 55 59
www.u-paris2.fr
NGUYỄN Lê Phương Huỳnh
huynhnlp@uel.edu.vn
+84 28 37 24 45 25

Tiếp tục học lên trình độ tiến sĩ

Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, TP.HCM

Doanh nghiệp đối tác

www.uel.edu.vn

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.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ luật kinh doanh Pháp - Châu Á

Học phí
2020 - 2021: 4 500 USD/năm

lịch trình
Sinh viên được tuyển bởi Đại học Kinh tế - Luật:
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 5 - 6
Công bố kết quả: tháng 6
Nhập học: tháng 10
Sinh viên được tuyển bởi Trường Đại học Paris II
(sinh viên được cấp bằng đại học Pháp)
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 5 - 6
Công bố kết quả: tháng 7
Xem thêm lịch cụ thể tại trang web của trường:
www.u-paris2.fr
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Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế và
so sánh
Bằng Thạc sĩ được cấp bởi một trong các trường: Đại học Lyon 3 Jean Moulin, Đại học
Bordeaux, Đại học Toulouse 1 Capitole, Đại học Tự do Bruxelles
Với Trường Đại học Luật TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Lớp học buổi tối
Chương trình thạc sĩ “Luật kinh doanh quốc tế và so sánh” 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. Trong quá trình học, sinh 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, sinh 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.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Pháp và tiếng Anh, trình độ bắt buộc: DELF B2

Luật doanh nghiệp quốc tế

Cử nhân đại học Việt Nam, tương đương thạc sĩ năm thứ
1 của châu Âu hay năm 4 đại học

Luật tư pháp quốc tế

Ưu tiên sinh viên ngành luật, tuy nhiên chương trình
cũng chấp nhận các ứng viên đã tốt nghiệp cử nhân các
ngành: kinh tế, quản trị, ngoại ngữ…

Kỹ năng đạt được

Luật hợp đồng thương mại quốc tế (quốc tế và so sánh)
Hợp đồng tài chính và bảo đảm
Hợp đồng thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ
Hợp đồng pháp luật thông dụng

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

Giải quyết tranh chấp (châu Á)

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

Đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

Phát triển kỹ năng lập luận về một vấn đề pháp lý

Cơ hội nghề nghiệp
Luật sư
Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp
Quản lý doanh nghiệp
Giảng dạy và nghiên cứu
Làm việc trong các cơ quan nhà nước và quốc tế

Doanh nghiệp đối tác
Audier & Partners, LNT & Partners, Gide Loyrette Nouel,
Audier & Partners, Rosemont, Indochina Legal, FIDAL
Asiattorneys, Schmitt & Orlov, YKVN, RHT Taylor Wessing,
DS Avocats, Phuoc & Partners, Le & Tran, PLF

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: 15 tháng 4 - 30 tháng 6
Công bố kết quả: cuối tháng 7
Nhập học: tháng 10
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Luật hợp đồng thương mại quốc tế (Việt Nam và khu vực)

Học phí
2020 - 2021: 100 triệu VNĐ/năm

Giải quyết tranh chấp (quốc tế và so sánh)
Trọng tài thương mại quốc tế
Luật thuế quốc tế và so sánh
Phương pháp nghiên cứu về luật
Thực tập 4 tháng

liên hệ
Laurent GROSCLAUDE
lgroscl@univ-tlse1.fr
+33 6 74 64 49 90
www.ut-capitole.fr
www.u-bordeaux.fr
www.univ-lyon3.fr
www.ulb.be
NGUYỄN Thị Khánh Phương
ntkphuong@hcmulaw.edu.vn
+84 28 38 26 01 25 (ext : 120)
Đại học Luật Tp.HCM
2 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM
www.hcmulaw.edu.vn

kinh tế
VÀ thương mại
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Cử nhân Kinh tế và Quản lý

ngành Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Toulon cấp
Với Học viện Tài chính
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình cử nhân về kinh tế và quản lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về các lĩnh vực nghiên
cứu, thẩm định kinh tế và quản lý, nhằm đào tạo các cán bộ cấp trung làm việc trong các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân,
có khả năng phân tích và tổng hợp, thích ứng tốt với những sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu.
Chương trình cho phép chuẩn bị cho những cuộc thi tuyển vào các cơ quan trung ương và địa phương.
Phương pháp sư phạm áp dụng cho toàn bộ chương trình đặc biệt nhấn mạnh vào việc đồng bộ hóa các khái niệm chung
và phương pháp.
Từ năm học thứ 3, sinh viên có thể chọn một trong các chuyên ngành:
Kinh tế
Quản lý chung
Kế toán, kiểm soát, kiểm toán
Các chương trình được thiết kế để đáp ứng được kế hoạch nghề nghiệp của sinh viên, nhờ vào chương trình giảng dạy
tùy chọn và các dự án có hướng dẫn hay các đợt thực tập.

Tiêu chuẩn đầu vào
Vào học trực tiếp sau khi tốt nghiệp THPT:
Đã có kết quả đầy đủ trong các kỳ thi quốc gia ở Việt Nam, đối với các
môn quan trọng cần xét để theo học chương trình
Đạt đủ điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học Việt Nam
Vào học từ năm thứ ba:
Đã hoàn thành hai năm đầu tiên của chương trình đào tạo đại học về
kinh tế và quản lý của Việt Nam hay Pháp
Đạt trình độ B2 tiếng Anh theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc
tương đương
Đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của chương trình

Kỹ năng đạt được
Phát hiện các bất thường và điều tra nguyên nhân
Kiểm tra tính thường xuyên và chân thực của các tài liệu và các thủ tục
kế toán
Viết báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính kế toán
Tư vấn cho những quy trình mới
Thành thạo tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp
Phụ trách kế toán, kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp
Chuyên gia phân tích và lập kế hoạch tài chính
Giám đốc tài chính
Quản lý tài chính các dự án
Chuyên viên kế toán
Kiểm toán

Môn học (một vài ví dụ)
Lý thuyết tổ chức

Kế toán chuyên sâu

Marketing

Tài chính

Thương mại quốc tế

Kiểm soát quản trị

Kinh tế phát triển

Luật doanh nghiệp

Xác suất và thống kê

Luật thuế

liên hệ
Jean GALANOS
jean-marie.galanos@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
NGUYỄN Trọng Cơ
cohvtc@gmail.com
TẠ Huy Hùng
hung.aoftoulon@gmail.com
Học viện Tài chính Hà Nội
Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng,
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.hvtc.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 3 đến tháng 9

Kiểm toán nhà nước
Thanh tra kinh tế
Tư vấn thuế, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro

Phí đăng ký

Giảng viên đào tạo kế toán - kiểm toán

2020 - 2021: 560 000 VNĐ

Chuyên viên tư vấn ngân hàng - tín dụng
Kiểm soát tài chính
Chuyên gia quản lý quỹ
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Bằng Cử nhân do Đại học Rennes 1 cấp
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cấp
Với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Việt
Đào tạo chính quy
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 và 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.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tốt nghiệp THPT

Kiến thức giáo dục đại cương

Tiếng Pháp sơ cấp được chấp nhận
Thí sinh phải có kết quả thi THPT quốc gia cao hơn
mức điểm chuẩn công bố bởi Trường Đại học Kinh tế
- Đại học Huế mỗi năm

Kiến thức chung của ngành kinh tế - quản lý
Kiến thức chuyên ngành tài chính - ngân hàng
Kiến thức bổ trợ ngành

Kỹ năng đạt được

Luận văn tốt nghiệp

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

liên hệ

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

Christophe TAVÉRA

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

christophe.tavera@univ-rennes1.fr

Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

www.univ-rennes1.fr

Viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Pháp

Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc trong môi
trường quốc tế (đặc biệt là trong các quốc gia thuộc cộng
đồng Pháp ngữ) với các công việc như quản lý tài chính,
thẩm định tài chính dự án, phân tích đầu tư, môi giới
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Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

+33 2 23 23 35 22
TRẦN Thị Bích Ngọc
ttbngoc@hce.edu.vn
+84 905 49 23 73
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Số 99, Hồ Đắc Di, An Cựu, Thừa Thiên Huế
www.hce.edu.vn

chứng khoán, cán bộ tín dụng, chuyên gia thanh toán
quốc tế, quản lý danh mục đầu tư, quản trị tài sản… tại
các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng
hoặc các cơ quan quản lý nhà nước.

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký khi làm hồ sơ thi
PTTH quốc gia và xét tuyển đại học theo lịch của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
Công bố kết quả: cuối tháng 8
Nhập học: đầu tháng 9

học phí
2020 - 2021: 15 triệu VNĐ/học kỳ
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Cử nhân Kinh tế - Quản lý
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Picardie Jules Vernes cấp
Với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo cho phép sinh viên:
Có kiến thức vững chắc về kinh tế
Có kỹ năng học đại học tốt: tổng hợp, báo cáo, phân tích…
Sử dụng thành thạo tiếng Pháp

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tốt nghiệp THPT

Nhập môn kinh tế công nghiệp

Bằng DELF B2

Nhập môn kinh tế quốc tế

Kỹ năng đạt được

Nhập môn kinh tế tài chính và tiền tệ

Kỹ năng nghe hiểu

Kinh tế vĩ mô

Kỹ năng đọc hiểu

Lịch sử kinh tế

Kỹ năng nói

Quản trị doanh nghiệp

Kỹ năng viết

Đàm phán và giao tiếp

Cơ hội nghề nghiệp

Kế toán đại cương

Chuyên viên kinh tế
Thư ký
Nhân viên văn phòng
Nhân viên ngành du lịch

lịch trình
Đang trong giai đoạn điều chỉnh

học phí
2020 - 2021: 29.5 triệu VNĐ/năm

Kinh tế vi mô
Kinh tế tiền tệ và hệ thống tài chính châu Âu

liên hệ
Justin WADLOW
justin.wadlow@u-picardie.fr
+33 2 23 23 35 22
www.u-picardie.fr
HOA Ngọc Sơn
hoason77@vnu.edu.vn
+84 989 20 41 52
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
1 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
www.ulis.vnu.edu.vn
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Bằng Cử nhân do Trường Đại học Grenoble Alpes cấp
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cấp
Với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và chuyên ngành về kinh tế và
quản lý doanh nghiệp. Thời gian học kéo dài 3 năm: 2 năm đầu do Đại học Nông Lâm TP.HCM phụ
trách đào tạo và năm thứ 3 do các giảng viên khoa Kinh tế của Trường Đại học Grenoble-Alpes giảng
dạy. Sinh viên có thể học năm cuối tại Pháp hoặc tiếp tục học chương trình tại Việt Nam. Sinh viên sẽ
được trang bị những kiến thức chuyên ngành về kinh tế và quản lý để có thể theo học nhiều chương
trình Thạc sĩ khác nhau trong lĩnh vực khoa học kinh tế (tài chính, quản lý…). Sau khi hoàn thành các
bài kiểm tra vào năm cuối, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân kinh tế - quản lý của Pháp.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5

Toán học - phân tích chi phí lợi nhuận

Đầu vào năm 1: có bằng tốt nghiệp THPT và đạt kỳ thi
tuyển sinh quốc gia

Tiếng Anh thương mại và kinh tế - toán kinh tế

Đầu vào năm 3: đã hoàn tất năm 3 hoặc năm 4 các
ngành liên quan đến kinh tế

Kỹ năng đạt được
Trình độ tiếng Anh tốt
Trình độ tiếng Pháp tốt
Kiến thức chuyên ngành về kinh tế và quản lý
Quản lý nhóm
Kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp
Thành lập doanh nghiệp
Làm việc cho các công ty trong và ngoài nước
Tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ

lịch trình
Tất cả sinh viên năm 4 ngành Kinh tế học đều có thể
đăng ký chương trình Licence 3 Kinh tế - Quản lý của
Khoa Kinh tế, Đại học Grenoble-Alpes.

học phí
2020 - 2021: 1 710 - 2 000 €/năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân Kinh tế - Quản lý

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
Thống kê kinh tế và thương mại - kinh tế công nghiệp
Tặng trưởng và chu kỳ
Tiền tệ và tài chính
Kinh tế quốc tế
Đánh giá và quản lý dự án

liên hệ
Faruk ULGEN
faruk.ulgen@univ-grenoble-alpes.fr
+33 4 76 82 84 60
Natacha COLLET
natacha.collet@univ-grenoble-alpes.fr
+33 4 76 82 58 52
www.univ-grenoble-alpes.fr
LƯU Đình Phúc
ldphuc@hcmuaf.edu.vn
+84 28 37 24 60 42
Trường Đại học Nông Lâm
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
www.cfs.hcmuaf.edu.vn
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Cử nhân thực hành Bảo hiểm - Ngân hàng Tài chính, Chuyên ngành quan hệ khách hàng
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Kéo dài trong 2 học kỳ, chương trình này nhằm đào tạo ra các chuyên viên phụ trách quan hệ khách hàng và chuyên viên
tư vấn quản lý khách hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và với tất cả các công
ty tài chính trung gian.
Sinh viên tốt nghiệp sẽ thành thạo một loạt các thao tác đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực
khác nhau: dịch vụ, công nghiệp, thủ công, nông nghiệp, nghề nghiệp tự do.

Tiêu chuẩn đầu vào
Chương trình này dành cho các đối tượng sau:
Đối tượng 1: sinh viên của Trường Đại học Thương mại
đã hoàn thành chương trình năm 1 và năm 2 về kinh tế
và quản lý
Đối tượng 2: sinh viên đã học xong năm 2 về kinh tế và
quản lý tại một trường đại học công lập của Pháp

Môn học (một vài ví dụ)
Toàn cảnh các sản phẩm ngân hàng
Quy định pháp luật của tổ chức tài chính và nghĩa vụ của
nhân viên
Tiếng Anh ngân hàng và tài chính
Quản lý dự án

Đối tượng 3: sinh viên đã học xong năm 2 về kinh tế và
quản lý tại một trường đại học công lập ở Việt Nam

Toán tài chính

Đối với hệ tiếng Anh: TOEFL hơn 462 điểm hoặc TOEIC
hơn 434 điểm

Quan hệ các cá nhân - quản lý mâu thuẫn và bất lịch sự

Đối với hệ tiếng Pháp: TCF hơn 330 điểm hoặc TEF hơn
420 điểm

Luật ngân hàng và thương mại

Kỹ năng đạt được
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:
Đánh giá tình hình tài chính của khách hàng

Tiếp thị ngân hàng
Quản lý ngân sách cá nhân
Thuế cá nhân

liên hệ
Daphné DUVERNAY

Đánh giá rủi ro của khách hàng

daphne.duvernay@univ-tln.fr

Xây dựng tổng thể các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm

www.univ-tln.fr

Thương lượng với khách hàng
Ngoài ra, sinh viên có thể phát triển với các nghề nghiệp khác
(ví dụ: quản lý tài sản) hoặc trở thành cán bộ quản lý.
Vì vậy, sinh viên phải biết rõ những vấn đề quan trọng của
doanh nghiệp (về chiến lược, tài chính...) và sử dụng các
công cụ mới và phương thức hoạt động mới (ngân hàng
không có quầy, dịch vụ Internet...).

Cơ hội nghề nghiệp
Lĩnh vực
Ngân hàng
Bảo hiểm
Tài chính
Nghề nghiệp
Quản lý khách hàng
Tư vấn quản lý khách hàng

KIM Hoàng Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Trường Đại học Thương mại
79 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
www.tmu.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả của kỳ thi
tuyển sinh đại học Việt Nam
Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9

học phí
2020-2021: 5 500 €/3 năm + phí đăng ký
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chuyên ngành Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính
Bằng Cử nhân do Đại học Toulon cấp
Với Học viện Tài chính
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân THỰC HÀNH bảo hiểm - ngân hàng tài chính, ngành quan hệ khách hàng

Chương trình này kéo dài trong 2 học kì, nhằm đào tạo ra các chuyên viên phụ trách quan hệ khách hàng và chuyên viên
tư vấn quản lý khách hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và với tất cả các công
ty tài chính trung gian.
Sinh viên tốt nghiệp sẽ thành thạo một loạt các thao tác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh
vực khác nhau: dịch vụ, công nghiệp, thủ công, nông nghiệp, nghề nghiệp tự do.

Tiêu chuẩn đầu vào
Vào học trực tiếp sau khi tốt nghiệp THPT:
Đã có kết quả đầy đủ trong các kỳ thi quốc gia ở Việt
Nam, đối với các môn quan trọng cần xét để theo học
chương trình
Đạt đủ điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học Việt Nam
Vào học từ năm thứ ba:

Môn học (một vài ví dụ)
Toàn cảnh các sản phẩm ngân hàng
Quy định pháp luật của tổ chức tài chính và nghĩa vụ của nhân viên
Tiếng Anh ngân hàng và tài chính
Quản lý dự án
Toán tài chính
Tiếp thị ngân hàng

Đã hoàn thành hai năm đầu tiên của chương trình đào
tạo đại học về kinh tế và quản lý của Việt Nam hay Pháp

Quan hệ các cá nhân - quản lý mâu thuẫn và bất lịch sự

Đạt trình độ B2 tiếng Anh theo khung tham chiếu chung
châu Âu hoặc tương đương

Luật ngân hàng và thương mại

Đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của chương trình

Quản lý ngân sách cá nhân
Thuế cá nhân

Kỹ năng đạt được

liên hệ

Cung cấp giải pháp quản lý và tài chính

Eric BOUTIN

Triển khai các chính sách và hoạt động ngân hàng điện tử
Nắm vững các kỹ thuật bán hàng và đàm phán thương
mại đa kênh
Quản lý và kiểm soát rủi ro pháp lý, tài chính và thuế của
hoạt động
Thành thạo tiếng Anh
Điều chỉnh hành vi và giao tiếp theo lĩnh vực, mạng lưới,
loại khách hàng và kênh được sử dụng
Có khả năng tạo ra và bảo vệ một mối quan hệ nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc tại ngân hàng: quản trị kinh doanh, dịch vụ
khách hàng, quản lý rủi ro, quản lý hoạt động

eric.boutin@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
NGUYỄN Trọng Cơ
cohvtc@gmail.com
TẠ Huy Hùng
hung.aoftoulon@gmail.com
Học viện Tài chính
Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
www.hvtc.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 3 đến tháng 9

Làm việc tại các cơ quan thuế, hải quan và bảo hiểm
Làm việc tại các công ty tài chính, quỹ tín dụng hay
các công ty chứng khoán

Phí đăng ký

Làm việc tại các bộ phận tài chính, chiến lược, tại các
sở tài chính của nhà nước hay các công ty/cơ quan
nước ngoài

2020 - 2021: 560 000 VNĐ

Làm việc tại các công ty bảo hiểm với các vị trí: quản
lý tài chính, ký kết hợp đồng bảo hiểm, phân tích, đánh
giá rủi ro, đánh giá thiệt hại, quản lý danh mục đầu tư
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Cử nhân THỰC HÀNH bảo hiểm - ngân hàng
- tài chính: quan hệ khách hàng

CHUYÊN ngành thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính
Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Rouen Normandie cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình này đào tạo ra các chuyên viên kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu của những sinh viên đã có
bằng trung cấp mong muốn hội nhập vào lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng.
Công việc của chuyên viên kinh doanh là nhằm phát triển, quản lý và duy trì khách hàng thân thiết.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Có bằng tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu chung
châu Âu hoặc tương đương (TOEIC hoặc TOEFL)

Quản lý môi trường ngân hàng

Sinh viên có bằng trung cấp các ngành kỹ thuật thương
mại, quản trị doanh nghiệp và hành chính, thông tin và
truyền thông, các nghề luật; sinh viên năm 2 bậc cử
nhân ngành luật, kinh tế hoặc quản trị kinh tế và xã hội;
sinh viên có bằng kỹ thuật viên cao cấp
Người đã đi làm và đã có kinh nghiệm ban đầu trong
ngành thương mại nói chung và nhân viên ngân
hàng hoặc các tổ chức tài chính khác muốn theo học
chương trình để hợp thức hóa và bổ sung kỹ năng
chuyên môn
Tuyển sinh dựa trên hồ sơ

Kỹ năng đạt được
Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có kiến
thức chuyên môn về phát triển và quản lý danh mục
khách hàng

Cơ hội nghề nghiệp
Quản lý khách hàng “cá nhân”
Tư vấn khách hàng
Với triển vọng phát triển nghề nghiệp:
Quản lý tài sản
Quản lý khách hàng trong doanh nghiệp

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả của kỳ thi
tuyển sinh đại học ở Việt Nam
Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9
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Các yếu tố của hệ thống ngân hàng và tài chính
Môi trường kinh tế và tài chính
Môi trường pháp luật
Quản lý quan hệ khách hàng - thăm dò
Đóng góp vào kết quả hoạt động của ngân hàng
Phát triển sự hài lòng của khách hàng
Toán học tài chính
Văn hóa số
Kỹ thuật thương lượng và duy trì khách hàng thân thiết

liên hệ
Hélene HOUISSE
helene.houisse@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr
KIM Hoàng Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Trường Đại học Thương mại
79 Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch,Hà Nội
www.tmu.edu.vn

học phí
2020 - 2021: 5 800 €/3 năm + phí đăng ký

Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân thực hành Thương mại sản phẩm
và dịch vụ, chuyên ngành Bán hàng

Chương trình này nhằm đào tạo ra những người có khả năng hội nhập nghề nghiệp đồng thời có kỹ
năng cần thiết để thích ứng với những thay đổi về kinh tế và công nghệ.
Để đạt được những mục tiêu này, chương trình đào tạo áp dụng phương pháp giảng dạy tiến bộ
theo hai phương hướng:
Rèn luyện để sinh viên có nhiều kỹ năng, độc lập trong tư duy, có khả năng phân tích từ những
kiến thức lý thuyết và phương pháp đã được học
Cho phép sinh viên nắm vững kỹ thuật chuyên môn bằng cách tạo điều kiện để họ thực hiện
những nhiệm vụ mà sau này họ sẽ phải đảm trách.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

TOEFL cao hơn 462 điểm hoặc TOEIC cao hơn 434
điểm

Môi trường kinh tế và xã hội

Dành cho sinh viên năm 2 hoặc có bằng tương đương

Marketing giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp

Kỹ năng đạt được

Nguyên tắc cơ bản trong đàm phán

Ngoài các kỹ năng cơ bản (bán hàng, đàm phán...),
chương trình còn mang đến ba kỹ năng chính làm nên giá
trị gia tăng thực sự cho người học:
Khả năng xây dựng các giải pháp toàn diện
Phát triển quan hệ khách hàng và theo dõi chất lượng
bán hàng

Luật thương mại

Quản lý dự án và quản lý sự thay đổi
Chất lượng và quy trình thương mại
Quản lý tài chính và phân tích hiệu suất thương mại
Marketing giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp
Phát triển các tài liệu quảng bá thương mại và phần mềm thiết
kế InDesign
Tiếng Anh thương mại

Khả năng bứt phá và đổi mới

Cơ hội nghề nghiệp
Các ngành nghề kinh doanh sản phẩm và/hoặc dịch vụ,
chủ yếu trong môi trường giữa doanh nghiệp và doanh
nghiệp hoặc trong những công ty vừa và nhỏ, bất kể trong
lĩnh vực nào:
Thương mại, thăm dò, tư vấn khách hàng, phụ trách
quan hệ khách hàng, đại diện bán hàng kỹ thuật, đại
diện bán hàng xuất khẩu
Hoạt náo thương mai, phát triển bán hàng, bán hàng
tại chỗ, quản lý ngành hàng
Đại diện dịch vụ khách hàng, đại diện khách hàng

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả của kì thi
tuyển sinh đại học ở Việt Nam

liên hệ
Corinne MONTOYA
corinne.montoya@univ-lyon3.fr
+33 4 76 82 84 60
www.univ-lyon3.fr
KIM Hoàng Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch,Hà Nội
www.tmu.edu.vn

học phí
2020 - 2021: 5 800 €/3 năm + phí đăng ký

Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9
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Cử nhân THỰC HÀNH Thương mại
quốc tế, ngành đàm phán thương mại
quốc tế
Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Rouen Normandie cấp
Với Trường Đại học Mở TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Phù hợp với sự phát triển của thị trường quốc tế, chương trình này đào tạo ra những người đồng
hành cùng các doanh nghiệp để phát triển kinh doanh quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị hoặc bổ
sung những kiến thức về kỹ thuật thương mại hóa, chiến lược kinh doanh, quản lý đa văn hóa và
đàm phán trong bối cảnh quốc tế.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Đã hoàn tất năm 2 đại học

Đàm phán thương mại bằng tiếng Anh

Kỹ năng đạt được

Quản lý quan hệ khách hàng

Kiến thức về kỹ thuật thương mại hóa

Tiếng Anh

Kiến thức về chiến lược thương mại

Kinh tế quốc tế

Quản lý đa văn hóa

Phương diện tài chính của hoạt động quốc tế

Đàm phán trong môi trường quốc tế

Luật kinh doanh

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ thuật thương mại quốc tế

Chịu trách nhiệm hoạt động hành chính mua bán xuất
nhập khẩu
Chịu trách nhiệm xuất khẩu khu vực

Kỹ thuật giao tiếp
Khảo sát thị trường
Nghiên cứu thị trường quốc tế

Nhà đám phàn và cán bộ nước ngoài
Cán bộ công ty xuất nhập khẩu

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: đến 15 tháng 8
Công bố kết quả: cuối tháng 8
Nhập học:
- Chương trình lý thuyết học kì 1: từ tháng 9 đến tháng 1
- Chương trình thực hành học kì 2: từ tháng 2 đến tháng 7

học phí
2020 - 2021:
Phí đăng ký: 170 € (khoảng 195 USD)
Học phí: 2 600 € (khoảng 2 975 USD)
Các dịch vụ của đại học Mở hỗ trợ sinh viên sắp ra trường
mong muốn ở lại thành phố (nhà ở, thông tin thực tế…)
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liên hệ
TRAN Thi Anh-Dao
thianh-dao.tran@univ-rouen.fr
Valérie LABASQUE
valerie.labasque@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr
TRỊNH Thùy Anh
thuyanh@ou.edu.vn
NGÔ Thị Phương Anh
anh.ntp@ou.edu.vn
Trường Đại học Mở TP.HCM
97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM
www.ou.edu.vn

Bằng cử nhân do Học viện Kinh doanh và Quản lý ESDES - Đại học Catholique de Lyon cấp
Với Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy : tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Theo khuôn khổ hợp tác của hai cơ sở đào tạo, sinh viên sẽ học tại Đại học Kinh tế - Luật ở Việt
Nam trong ba năm đầu của chương trình cử nhân, sau đó sang Pháp để học năm cuối tại Học viện
ESDES. Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên sẽ nhận được văn bằng đôi - một bằng của trường
Đại học Kinh tế - Luật (Bằng Cử nhân Kinh doanh quốc tế hoặc Bằng Cử nhân Quan hệ kinh tế) và
một bằng của Học viện ESDES (Bằng Cử nhân Khoa học quản lý).

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Để nhập học Đại học Kinh tế - Luật : Đã tốt nghiệp THPT

Chiến lược tiếp thị

Để học năm cuối tại Học viện ESDES : Đã học đủ 120
tín chỉ (theo khung châu Âu)

Quản trị đa văn hóa

Tiếng Anh : TOEFL, TOEIC hoặc IELTS tương đương
trình độ B2

Kỹ thuật thương mại quốc tế

Tiếng Pháp : Trình độ B2 để nhập học tại Pháp

Kỹ năng đạt được
Nắm vững vai trò của người quản lý trong bối cảnh
quốc tế, với chuyên môn về một khu vực địa lý tự chọn
(châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi) và
một ngành công nghiệp cụ thể
Phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá
Phát triển kỹ năng nhìn nhận và phân tích các tình
huống, khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp với
nhiều người

Tiếp thị số và đổi mới
Quản trị chiến lược
Mạng xã hội và quản lý cộng đồng
Địa-chính trị và phân tích rủi ro cho phát triển quốc tế
Đàm phán quốc tế
Quản lý vận hành
Tài chính quốc tế

liên hệ
Caroline DUVAL

Phát triển khả năng hiểu biết sự khác biệt văn hóa

cduval@univ-catholyon.fr

Cơ hội nghề nghiệp

www.esdes.fr

Quản lý cộng dồng
Quản lý khu vực
Quản lý bán hàng
Quản lý dự án tiếp thị
Quản lý phát triển thị trường mới
Quản lý tiếp thị số

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ

+84 93 80 43 542
NGUYỄN Dũng
dungnh@uel.edu.vn
+ 84 83 72 44 555
www.uel.edu.vn

học phí
2020 - 2021:

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ 4 tháng 11 đến 30 tháng 6

Đại học Kinh tế - Luật : học phí trường công lập
ESDES : 8 250 €/năm

Công bố kết quả: 3 tuần sau buổi phỏng vấn qua
Skype
Nhập học: tháng 9
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân thực hành thương mại và
phân phối, chuyên ngành Quản trị
Marketing và phân phối
Bằng Cử nhân thực hành do Đại học Rouen Normandie cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình cử nhân thực hành này dành cho các sinh viên đã hoàn tất năm 2 đại học có mong
muốn hội nhập vào lĩnh vực phân phối. Người học sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để đảm trách công việc quản lý quầy hàng.
Người quản lý quầy hàng là trung gian giữa các nhà cung cấp, đối tác và khách hàng của họ. Tham
gia vào lĩnh vực mua hàng, quản lý và tiếp thị, người quản lý quầy hàng chịu trách nhiệm kế hoạch đặt
hàng. Họ phải theo dõi việc cung cấp hàng hóa cho quầy hàng của mình. Họ kiểm tra và tối ưu hóa
việc trình bày các sản phẩm. Họ giám sát nhân viên của mình và tiến hành các hoạt động đào tạo. Họ
triển khai các hoạt động hoạt náo thương mại và tư vấn khách hàng.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Chương trình đào tạo này dành cho những người đã
hoàn tất năm 2 đại học hoặc có bằng cấp tương đương

Quản lý kế toán và tài chính

TOEFL hơn 462 điểm hoặc TOEIC hơn 434 điểm

Kỹ năng đạt được

Hậu cần
Quản lý thông tin và văn hóa số
Luật áp dụng cho lĩnh vực phân phối

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có được kiến thức
chuyên ngành về phân phối và quản lý quầy hàng

Quản lý và hoạt động nhóm

Cơ hội nghề nghiệp

Luật xã hội

Phụ trách quầy hàng với triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Tiếp thị
Phương pháp và giám sát dự án

Trưởng phòng

Ra quyết định và chỉ đạo

Cán bộ lĩnh vực phân phối: quản lý nhóm, quản lý
phòng, quản lý ngành hàng

Kiến thức về phân phối

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả kỳ thi tuyển
sinh đại học
Công bố kết quả: tháng 7
Nhập học: tháng 8

Quản lý đơn hàng

liên hệ
Hélène HOUISSE
helene.houisse@univ-rouen.fr
www.univ-rouen.fr
KIM Hoàng Giang

học phí
2020 - 2021: 5 800 €/3 năm + phí đăng ký

kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch,Hà Nội
www.tmu.edu.vn
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Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp (hệ Pháp ngữ) và tiếng Anh (hệ Anh ngữ)
Đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân thực hành Quản lý tổ chức,
chuyên ngành Quản lý nhân sự và dự án

Chương trình cử nhân thực hành quản trị tổ chức nhằm đạo tạo cho sinh viên một phương pháp tiếp
cận cân bằng trong quản trị một tổ chức: trí thông minh cạnh tranh, quản trị nguồn nhân lực và dự án.
Quản trị tổ chức là một hoạt động vừa bao quát vừa cụ thể trong doanh nghiệp.
Trong thực tế, quản trị tổ chức là huy động sức mạnh tổng hợp của các kỹ năng, tình huống, môi
trường và công nghệ, nhằm đạt được các mục tiêu cạnh tranh thông qua đổi mới trong bối cảnh toàn
cầu hóa thị trường.
Do đó, cần phải đào tạo các nhà quản lý cấp trung có khả năng tổng hợp một số chức năng của tổ
chức, quản lý nguồn nhân lực, quản lý dự án và phát triển văn hóa trí thông minh kinh tế trong doanh
nghiệp.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

TOEFL hơn 462 điểm hoặc TOEIC hơn 434 điểm (hệ Anh ngữ)

Quản lý chiến lược và trí thông minh cạnh tranh

TCF hơn 330 điểm hoặc TEF hơn 420 điểm (hệ Pháp ngữ)

Môi trường kế toán và tài chính

Chương trình 1: sinh viên đại học Thương mại đã hoàn thành
năm 1 và năm 2 đại học về quản lý, kinh tế, thương mại

Môi trường kinh tế và nắm bắt thị trường lao động

Chương trình 2: sinh viên đã học xong năm 2 đại học, có
bằng của Viện đại học công nghệ hoặc Bằng kỹ thuật viên cao
cấp thuộc lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của một trường đại học
công lập của Pháp hoặc một trường trung học chuẩn bị cho
Bằng cấp kỹ thuật viên cao cấp
Chương trình 3: sinh viên hoàn thành chương trình năm 2
đại học về kinh tế và quản lý tại một trường đại học công lập
ở Việt Nam
Chương trình 4: sinh viên đã hoàn thành chương trình năm
1 và năm 2 về khoa học và công nghệ tại một trường đại học
công lập Việt Nam
Hội đồng tuyển sinh phụ trách chương trình đào tạo này xem xét
các hồ sơ và đưa ra quyết định cuối cùng.

Kỹ năng đạt được
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Nắm vững kiến thức chuyên về quản lý các tổ chức, dự án và
nguồn nhân lực

Cơ hội nghề nghiệp
Quản lý dự án, quản lý sự kiện
Trợ lý quản lý dự án
Trợ lý bộ phần đào tạo , quản lý dự án đào tạo
Phụ trách tuyển dụng
Phụ trách về hội nhập
Trợ lý nhân sự chuyên về quản lý dự phòng công việc và kỹ
năng (GPEC)
Trợ lý giám đốc
Quản lý kinh doanh, quản lý cửa hàng, quản lý quầy hàng,
quản lý trung tâm lợi nhuận
Phụ trách truyền thông hoặc theo dõi về tri thông minh cạnh tranh

Công nghệ thông tin và giao tiếp
Phương pháp và công cụ quản lý dự án
Quản lý nhóm
Phát triển nhân sự
Luật dân sự và quản lý nhân sự
Quản lý tài chính của dự án
Quản lý hiệu suất và rủi ro

liên hệ
Andre KRONENBERGER
andre.kronenberger@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

KIM Hoàng Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36
Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch,Hà Nội
www.tmu.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả của kì thi tốt nghiệp
THPT
Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9

học phí
2020 - 2021:
Hệ Anh ngữ: 5 500 €/3 năm học + 184 € phí đăng ký
Hệ Pháp ngữ: 4 000 €/3 năm học + phí đăng ký
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân thực hành Thương mại điện tử
và Marketing số
Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này diễn ra trong hai học kỳ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có khả năng
thực hiện các kỹ thuật tiếp thị bằng cách sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông mới mà
còn biết cách điều chỉnh các công nghệ nội bộ của doanh nghiệp.
Vừa nắm vững kiến thức quản lý và kinh doanh vừa thành thạo các công cụ máy tính, thiết kế và
quảng cáo trực tuyến, năng lực của những sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ là lợi thế cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đạt được thị phần bằng cách bán hàng trực tuyến, hoặc có nhu cầu
điều chỉnh các công cụ truyền thông và quản lý của họ.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Chương trình 1: sinh viên Đại học Thương mại đã hoàn
thành năm 1 và năm 2 về thương mại, kinh tế, quản lý

Văn hóa internet

Chương trình 2: sinh viên đã hoàn thành năm 2, Viện đại
học công nghệ hoặc Bằng kỹ thuật viên cao cấp thuộc
lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của một trường đại học công
lập của Pháp hoặc một trường trung học chuẩn bị cho
Bằng kỹ thuật viên cao cấp

Đồ họa máy tính - hoạt động sáng tạo

Chương trình 3: sinh viên đã học xong năm 2 về kinh tế
và quản lý tại một trường đại học công lập Việt Nam

Truyền thông đa văn hóa

Chương trình 4: sinh viên đã học xong năm 1 và năm 2
về khoa học và công nghệ tại một trường đại học công
lập Việt Nam

Công nghệ truyền thông di động

TOEFL trên 462 điểm, TOEIC trên 434 điểm (hệ tiếng Anh)

liên hệ

TCF trên 330 điểm, TEF trên 420 điểm (hệ tiếng Pháp)

Hậu cần cung ứng và phân phối
Quản lý dự án
Bảo mật dữ liệu
Toán học thống kê

françois.lacroux@univ-tln.fr

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Nắm vững kiến thức chuyên ngành về thương mại điện
tử và marketing kỹ thuật số

Cơ hội nghề nghiệp

www.univ-tln.fr
KIM Hoàng Giang
kimhoanggiang@gmail.com
+84 904 96 61 36

Mọi doanh nghiệp đều có khả năng tuyển dụng những người tốt
nghiệp chương trình này, nhưng phù hợp là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ.
Ngành
Thương mại điện tử

Truyền thông đa phương tiện

Hậu cần

Thị trường đa phương tiện

Trung tâm mua bán

Mạng xã hội

Nghề
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Phát triển kinh doanh trực tuyến (quốc tế)

François LACROUX

Kỹ năng đạt được

Hậu cần điện tử

Quản trị trang web

Quản lý cộng đồng

Thiết kế nội dung trực tuyến

Tư vấn tiếp thị web

Biên tập trang web và nội dung

Quản lý dự án hoặc trợ lý

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Phát triển kinh doanh
trực tuyến

Khảo sát thị trường

Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch,Hà Nội
www.tmu.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả thi tuyển sinh
đại học ở Việt Nam
Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9

học phí
2020 - 2021: 5 500 €/3 năm học + 184 € phí ghi danh

Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Thương mại Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Cử nhân THỰC HÀNH
KHỞI NGHIỆP kinh doanh

Chương trình đào tạo này cho phép tất cả sinh viên của Trường Đại học Thương mại có mong muốn
theo học để nhận bằng Cử nhân thực hành khởi nghiệp kinh doanh do Trường Đại học Toulon cấp.
Được thành lập vào năm 1968 và tự chủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, Trường Đại học Toulon luôn phấn
đấu để ngày càng thu hút sinh viên.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Chương trình 1: sinh viên Đại học Thương mại đã
hoàn thành năm 1 và năm 2 về thương mại, kinh tế,
quản lý

Theo dõi chiến lược và trí thông minh cạnh tranh

Chương trình 2: sinh viên đã hoàn thành năm 2, Viện
đại học công nghệ hoặc Bằng kỹ thuật viên cao cấp
thuộc lĩnh vực sản xu ất và dịch vụ của một trường
đại học công lập của Pháp hoặc một trường trung học
chuẩn bị cho Bằng kỹ thuật viên cao cấp
Chương trình 3: sinh viên đã học xong năm 2 về kinh
tế và quản lý tại một trường đại học công lập Việt Nam
Chương trình 4: sinh viên đã học xong năm 1 và năm
2 về khoa học và công nghệ tại một trường đại học
công lập Việt Nam
TOEFL trên 462 điểm, TOEIC trên 434 điểm (hệ tiếng
Anh)

Kỹ năng đạt được
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Nắm vững kiến thức về khởi nghiệp kinh doanh

Cơ hội nghề nghiệp

Quản lý đối mới - khảo sát thị trường
Thương lượng - bán hàng
Quản lý theo dõi khách hàng và nhà cung cấp
Nhập môn kế toán và phân tích kế toán và tài chính
Luật doanh nghiệp, tiêu dùng và hợp đồng
Luật lao động
Toàn cảnh về những chính sách hỗ trợ thành lập doanh
nghiệp (thuế, tài chính, xã hội...)
Thiết lập mạng lưới khách hàng, nhà cung cấp và tổ chức
Kế hoạch tài chính và nguồn vốn

liên hệ
Frédéric REINERT
reinert@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
KIM Hoàng Giang
kimhoanggiang@gmail.com

Giám đốc công ty

+84 904 96 61 36

Quản lý công ty

Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch,Hà Nội

Phụ trách một đơn vị độc lập trong một tổ chức lớn
hoặc một nhóm (trung tâm lợi ích, trung tâm đầu tư)

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả thi tuyển
sinh đại học ở Việt Nam

www.tmu.edu.vn

học phí
2020 - 2021: 5 500 €/3 năm học + 184 € phí ghi danh

Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 8
Nhập học: tháng 9
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CỬ NHÂN - THẠC SỸ ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM VÀ
TÀI CHÍNH
Bằng Cử nhân và Thạc sĩ do Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 cấp
Với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Đạo tạo chính quy
Chương trình đào tạo này cho phép:
Đào tạo nhân lực chất lượng cao theo khung châu Âu về lĩnh vực tính toán bảo hiểm và tài chính
Hợp tác nghiên cứu khoa học
Đào tạo cán bộ giảng dạy về tính toán bảo hiểm và tài chính

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh (TOEFL 600, IELTS 6.0)

Toán tài chính và thị trường tài chính

Tiếng Pháp (DELF B2, TCF B2)

Các phương pháp toán học cho định phí bảo hiểm

Sinh viên đã hoàn tất năm 2 đại học

Kinh tế học và luật

Kỹ năng đạt được

Các công cụ nâng cao trong toán tài chính
Kế toán tài chính

Kỹ năng phân tích

Nhập môn các hoạt động của ngân hàng

Kỹ năng toán học

Luật hiến pháp và luật của EU

Kỹ năng làm việc với máy tính

Bảo hiểm nhân thọ: các sản phẩm, quy chế và kế toán

Khả năng làm việc dưới áp lực

Quản trị trong các công ty bảo hiểm

Kỹ năng giao tiếp

Hành vi kinh tế và chiến lược cạnh tranh

Khả năng làm việc nhóm
Khả năng làm việc độc lập

liên hệ

Cơ hội nghề nghiệp

Didier RULLIERE

Tại các công ty bảo hiểm: xây dựng, đánh giá các sản phẩm
bảo hiểm, quản lý rủi ro và lập kế hoạch đầu tư
Tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng: quản lý tài sản và nợ,
xây dựng các mô hình quản trị rủi ro

didier.rulliere@univ-lyon1.fr
+33 4 37 28 74 38
www.univ-lyon1.fr
NGUYỄN Mạnh Thế

Tại các quỹ đầu tư tài chính: xây dựng và quản lý danh mục
đầu tư, phân tích và định giá tài sản tài chính

thenm@neu.edu.vn

Tại các công ty tư vấn tài chính và bảo hiểm: xây dựng các
chương trình tài chính và hưu trí cho các cá nhân và doanh
nghiệp

Trường Đại học Kinh tế quốc dân
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tại các cơ quan quản lý nhà nước: quản lý các chương trình
và giám sát các công ty để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật
Các trường đại học, học viện: giảng viên, nhà nghiên cứu

Doanh nghiệp đối tác
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam
Công ty tư vấn Actuary DAC
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam

+84 904 62 05 05

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: từ 1 tháng 6 đến 31 tháng 7
Thời gian ôn tập: từ đầu tháng 7
Nhập học: 5 tháng 9

học phí
2020 - 2021: khoảng 95 triệu VNĐ/năm
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Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Rennes 2 - Haute Bretagne cấp
Với Trường Đại học Ngoại Thương
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp
Lớp học buổi tối
Chương trình đào tạo này nhằm:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế và kỹ năng thực
hành giúp họ thích nghi dễ dàng với các hoạt động của doanh nghiệp
Cung cấp chương trình đào tạo trình độ cao bằng tiếng Pháp, đảm bảo cho học viên tốt nghiệp nắm bắt
được các cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là kinh tế, thương mại, ngoại giao và
các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở châu Á cũng như ở châu Âu
Cung cấp cho sinh viên châu Âu và châu Á một chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu không chỉ trong
quan hệ kinh tế, công nghiệp, thương mại, mà còn cả trong quan hệ chính trị, thể chế đang ngày càng
phát triển giữa châu Á và châu Âu. Việc sinh viên đến từ nhiều nước sẽ góp phần làm phong phú thêm
văn hóa của người học.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Pháp trình độ B2 khung châu Âu hoặc tương đương (DELF
B2 hoặc TCF 4)

Thương mại quốc tế, vấn đề di cư và chính sách xã hội ở châu Á

Thạc sĩ năm 1 đối với sinh viên quốc tế hoặc bằng cử nhân đại
học hệ 4 năm đối với sinh viên châu Á chuyên ngành hành chính
kinh tế và xã hội, luật, khoa học kinh tế, khoa học chính trị, quan
hệ quốc tế, ngoại giao, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ thực hành hoặc
tương đương

Kỹ năng đạt được
Nắm vững kiến thức về kinh tế, thương mại của các nền kinh tế
Á - Âu
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Thạc sĩ 2 Thương mại và Quan hệ
kinh tế Á - Âu

Chiến lược quốc tế hóa của các doanh nghiệp
Vận tải quốc tế
Tài trợ các hoạt động quốc tế
Quan hệ nghề nghiệp và quản lý đa văn hóa
Phân tích so sánh về hội nhập khu vực
Liên minh châu Âu và sự tự do trao đổi hàng hóa và dịch vụ
Nền kinh tế châu Á
Thực tập (hoặc luận văn tốt nghiệp) - 3 tháng

Thành thạo tiếng Pháp (với sinh viên châu Á) và có kiến thức về
ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam (với sinh viên quốc tế)
Hiểu biết về chính sách và các kỹ thuật đàm phán với các đối tác
châu Âu và châu Á

liên hệ

Khả năng hòa nhập trong môi trường quốc tế

Marc LAUTIER

Cải thiện khả năng nghiên cứu, phân tích, làm việc nhóm và làm
việc độc lập

Cơ hội nghề nghiệp
Phụ trách phát triển quốc tế
Cán bộ marketing quốc tế
Trưởng các dự án quốc tế
Chuyên trách kinh doanh quốc tế
Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp
Chuyên gia của các tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế
Phụ trách xuất/nhập khẩu
Phụ trách thương mại và điều hành hoạt động
Phụ trách thương mại vùng xuất khẩu
Phụ trách khách hàng xuất khẩu

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: 20 tháng 4 đến 25 tháng 6 (đối với học
viên châu Âu) và 15 tháng 8 đối với học viên các quốc tịch khác
(có thể được gia hạn)
Công bố kết quả: tháng 7 - tháng 9
Nhập học: 7 tháng 10

marc.lautier@univ-rennes2.fr
+33 6 81 94 52 54
www.univ-rennes2.fr
NGUYỄN Thị An Ly
lynta@ftu.edu.vn
+84 24 32 59 51 58 / ext 217
Trường Đại học Ngoại thương
91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
www.ftu.edu.vn

học phí
2020 - 2021:
Sinh viên quốc tế: 2 500 €
Sinh viên Việt Nam: 1 851,86 € (khoảng 50 000 000 VNĐ)
Sinh viên quốc tịch khác: 1 000 €

61

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ 2 tài chính
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình này đào tạo ra những cán bộ song ngữ để làm việc trong các ngành nghề tài chính khác
nhau tại các công ty, ngân hàng, công ty kiểm toán, công ty cổ phần tư nhân và các tổ chức nhà nước.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

TOEFL trên 426 điểm hoặc TOEIC trên 434 điểm

Chiến lược tài chính

Công tác tại các bộ phận quản lý tài chính của các
doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài, tại các ngân
hàng hoặc tổ chức tài chính tại Hà Nội

Công cụ kiểm soát quản trị

Đã hoàn tất năm 1 thạc sĩ tài chính hoặc kế toán

Hệ thống ngân hàng và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế

Kỹ năng đạt được

Giám sát tài chính và các quyết định chiến lược

Chương trình đào tạo áp dụng một phương pháp giảng
dạy tiến bộ theo hai phương hướng:
Rèn luyện để sinh viên có nhiều kỹ năng, độc lập
trong tư duy, có khả năng phân tích từ những kiến
thức lý thuyết và phương pháp đã được học
Cho phép sinh viên nắm vững kỹ thuật chuyên môn
bằng cách tạo điều kiện để họ thực hiện những nhiệm
vụ mà sau này họ sẽ phải đảm trách, dựa trên những
kiến thức thực tiễn được giảng dạy bởi các học giả và
chuyên gia, trong đợt thực tập và dự án cho phép lĩnh
hội kỹ năng thực sự

Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc về các ngành
nghề về tài chính trong:
Các công ty công nghiệp và thương mại: giám đốc
hành chính và kinh tế, thủ quỹ công ty, quản lý tín dụng,
phụ trách truyền thông tài chính...
Ngân hàng và tổ chức tài chính: phụ trách thương mại
hoặc khách hàng doanh nghiệp, phân tích tài chính,
phân tích tín dụng, kỹ sư tài chính...
Văn phòng kiểm toán và tư vấn (luật, doanh nghiệp):
kiểm toán tài chính, tư vấn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 5 đến tháng 9
Công bố kết quả: tháng 9
Nhập học: tháng 9 hoặc tháng 10
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Kế hoạch và lựa chọn tài chính
Quản lý ngân sách

Quản trị rủi ro tài chính và sản phẩm phái sinh
Phương pháp định lượng trong tài chính và quản lý
Chẩn đoán tài chính
Kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS)

liên hệ
Laurence ABADIE
laurence.abadie@univ-lyon3.fr
www.univ-lyon3.fr
BÙI Việt Thu
thu.bv@tmu.edu.vn
+84 989 19 29 86
Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Mai Dịch, Hà Nội
www.tmu.edu.vn

học phí
2020 - 2021: 3 900 €/năm + phí đăng ký

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Quản trị Paris (ESG Paris) cấp
Với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Chương trình vừa học vừa làm (lớp học vào thứ bảy và chủ nhật)
Dành cho các nhà quản lý và giám đốc của các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính, chương
trình này cho phép học viên phát triển năng lực quản lý và hoạt động thương mại trong môi trường
toàn cầu.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh (B2 theo khung tham chiếu châu Âu)

Quản trị marketing

Có bằng cử nhân

Quản lý ra quyết định

Có kinh nghiệm chuyên môn

Quản lý đa văn hóa

Kỹ năng đạt được

Hành vi tổ chức

Biết cách đưa ra những giải pháp thực tiễn
Khả năng giải quyết vấn đề
Hoạch định chiến lược kinh doanh
Nắm vững kiến thức và công cụ để đánh giá hiệu quả
hoạt động
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Thạc sĩ ĐIỀU HÀNH Quản trị Kinh doanh
Quốc tế (IEMBA)

Hệ thống quản lý thông tin
Quản trị hoạt động
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị chiến lược
Chính sách tiền tệ và các tổ chức tài chính
Quản lý dự án

Cơ hội nghề nghiệp
Các ngân hàng

liên hệ

Tổ chức tài chính

Trường Đại học Quản trị Paris (ESG Paris) tại Việt Nam

Doanh nghiệp

info@pgsm.edu.vn
+84 24 36 41 09 54

lịch trình
Khai giảng khóa 5 : tháng 5

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.business-school-pgsm.com
www.neu.edu.vn

Phí đăng ký
2019 - 2020: 850 000 VNĐ
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Thạc sĩ ĐIỀU HÀNH quản trị kinh doanh
quốc tế (iemba)
Bằng Thạc sĩ (IEMBA) do Trường Đại học Quản trị Paris (ESG Paris) cấp
Với Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo thạc sĩ kinh doanh - điều hành hoạt động quốc tế (IEMBA) là chương trình
liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Quản trị Paris (ESG Paris).
Chương trình IEMBA được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ
quan nhà nước, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế.
Được tổ chức tại cơ sở của Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, chương trình được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Quản
trị Paris, Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học uy tín khác.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Có bằng tốt nghiệp đại học

Quản lý marketing

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc

Tài chính doanh nghiệp

Trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.5; hoặc
iBT TOEFL 61; hoặc vượt qua bài kiểm tra đầu vào do
Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ
chức

Quản lý ra quyết định

Kỹ năng đạt được

Chiến lược doanh nghiệp

Khả năng quản lý cấp cao

Quản lý chiến lược
Tài chính quốc tế của doanh nghiệp
Quản lý đa văn hóa
Hệ thống quản lý thông tin
Quản lý hoạt động

Khả năng giải quyết vấn đề

Quản lý kinh doanh quốc tế

Có tư duy đổi mới

Quản lý dự án

Cơ hội nghề nghiệp

Quản lý nhân sự
Luận văn

Cơ hội được thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao
Khởi nghiệp hoặc phát triển doanh nghiệp riêng

lịch trình

liên hệ
TRẦN Ngọc Quỳnh
quynh.tran@iei.edu.vn

Thời gian nhận hồ sơ:

+84 28 39 31 35 86

Đợt 1: từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 7

Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM
8 Trần Quang Khải, Tân Định, Q.1, TP.HCM

Đợt 2: từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11
Công bố kết quả:
Đợt 1: 8 tháng 8

www.business-school-pgsm.com
www.iei.edu.vn

Đợt 2: 9 tháng 12
Nhập học:
Đợt 1: 15 tháng 8
Đợt 2: 15 tháng 12

phí đăng ký
2020 - 2021: 1,5 triệu VNĐ
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Bằng Thạc sĩ (MBA) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris Ile de France , trường
Đại học Kinh tế TP. HCM và trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cấp
Với Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Chương trình MBA của CFVG là chương trình MBA đầu tiên tại Việt Nam được giảng dạy bằng tiếng
nước ngoài (tiếng Anh). Đây cũng là chương trình MBA đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp
chứng nhận chất lượng EPAS bởi EMFD – Tổ chức Phát triển Quản lý châu Âu từ năm 2008. Chương
trình là 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. Người học được phát triển kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan
hệ để thành công trong sự nghiệp. Chương trình cũng mang đến cơ hội học tập ở châu Âu thông
qua chương trình trao đổi sinh viên với những trường kinh doanh danh tiếng khác. CFVG là một
trong những tổ chức giáo dục hàng đầu về quản lý, cung cấp các chương trình được quốc tế công
nhận, được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và mạng lưới cựu sinh viên lớn mạnh.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh, trình độ tối thiểu B2 hoặc tương đương (IELTS 5.5,
TOEIC 600)

Luật thương mại

Trình độ cử nhân
- Sinh viên đã tốt nghiệp khối ngành Kinh tế/Kinh doanh có
thể tham dự ngay kỳ thi xét tuyển
- Sinh viên tốt nghiệp khối ngành không chuyên về Kinh tế/
Kinh doanh phải theo học khóa học luyện thi trước khi tham
gia thi xét tuyển

Kế toán tài chính
Quản lý nguồn nhân lực
Quản trị doanh nghiệp và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Marketing
Chiến lược doanh nghiệp và đổi mới
Quản lý kiểm soát

2 năm kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp và có kết quả học tập tốt

Quản lý dự án

Kỹ năng đạt được

Tư vấn
Chiến lược tài chính

Khả năng tổ chức

Báo cáo

Tư duy hệ thống

Phân tích

Làm việc nhóm

Ra quyết định

Khả năng thích nghi với các thay đổi

Sáng tạo

Cơ hội nghề nghiệp
Các vị trí quản lý
Các vị trí phát triển kinh doanh
Các vị trí xây dựng chiến lược
Thành lập doanh nghiệp riêng
Nghiên cứu

liên hệ
CFVG Hà Nội
NGUYỄN Thị Quỳnh Giao
quynhgiao@cfvg.org
VŨ Hồng Nhung
nhung.vu@cfvg.org
TRẦN Vân Như
tvnhu@cfvg.org
Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý
Tòa Nhà A1 - 207 Giải Phóng, Hà Nội

Doanh nghiệp đối tác

CFVG TP.HCM

Big C, STMicroelectronics, AXA, Ernst & Young, Techcombank, VIB

NGUYỄN Việt Đức

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 3 - tháng 8
Công bố kết quả: tháng 9
Nhập học: tháng 10

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

vietduc@cfvg.org
VÕ Sáng Xuân Hoàng
xuanhoang@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66
PHẠM Minh Vũ
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39

phí đăng ký
2020 - 2021:
Phí đăng ký: 1 050 000 VNĐ
Học phí: 235 triệu VNĐ

Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý
Số 91 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM
www.cfvg.org
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và
Công nghệ tài chính
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Quản trị Normandie (EM Normandie) cấp
Với Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đang được EM Normandie triển khai thành công tại Oxford (Vương Quốc Anh), thu hút
nhiều sinh viên châu Âu và quốc tế. Đây là 1 trong 9 chương trình tiên phong về Fintech trên toàn
thế giới.
Chương trình Fintech được liên kết đào tạo giữa Viện Quốc tế Pháp ngữ và EM Normandie là chương
trình đầu tiên tại Việt Nam và thứ 2 tại châu Á, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia
quốc tế giàu kinh nghiệm về đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực Fintech, đến từ những trung tâm tài
chính hàng đầu thế giới.

Tiêu chuẩn đầu vào
Tiếng Anh: chứng chỉ B2 chuẩn châu Âu hoặc tương đương
Tốt nghiệp đại học các ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế,
quản trị kinh doanh... hoặc ngành tương đương. Ứng viên tốt
nghiệp các ngành khác có thể tham gia chương trình sau khi
học bổ sung kiến thức

Môn học (một vài ví dụ)
Kế toán tài chính
Quản lý ngân hàng
Hệ thống thông tin và công cụ
Công nghệ tài chính

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn

Khởi nghiệp và quản lý

Kỹ năng đạt được

Luận văn & hướng dẫn

Kỹ năng nghề ngân hàng, tài chính và Fintech

Thực tập

Kiểm toán

Phân tích và xử lý dữ liệu
Tạo lập và phân tích các dự án dựa trên công nghệ tài chính
bằng phương pháp định lượng

liên hệ

Nghiên cứu định lượng các dự án kinh doanh, ứng dụng
khoa học công nghệ

NGUYỄN Văn Hiển

Phân tích và khai thác các mô hình kinh doanh sử dụng các
công nghệ mới

vhnguyen@vnu.edu.vn
+84 911 01 36 89

Xây dựng dự án phát triển ứng dụng Fintech

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
C3, 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực
tài chính

www.em-normandie.com
www.ifi.edu.vn

Giao tiếp hiệu quả liên ngành tài chính và công nghệ

Ứng dụng hệ thống thông tin trong quản trị
Khả năng làm việc nhóm, tư duy có hệ thống, sáng tạo và
đổi mới

lịch trình

Thành thạo tiếng Anh

Thời gian nhận hồ sơ: không có thông tin

Cơ hội nghề nghiệp

Công bố kết quả: không có thông tin

Quản lý doanh nghiệp
Giám đốc phát triển sản phẩm, nghiên cứu
Chuyên gia tư vấn về công nghệ tài chính (Fintech)
Giám đốc/Phụ trách quản trị chăm sóc khách hàng (CRM)
Chuyên gia về tài chính số

Nhập học: không có thông tin

học phí
2019 - 2020: 185 triệu VNĐ/năm (~ 6 500 €)

Giám đốc/Phụ trách quản trị hệ thống thông tin
Chuyên gia về phân tích kinh doanh
Chuyên gia về đổi mới sáng tạo về công nghệ tài chính
Chuyên gia về tài chính định lượng
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Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu hoặc đại học về
công nghệ tài chính

Doanh nghiệp đối tác
Vietnambanker, Vietinbank, MB bank

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Nantes cấp
Với Khoa Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội (IS - VNU)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ tài chính, ngân hàng,
bảo hiểm quốc tế

Chương trình này giúp sinh viên nắm vững các cơ chế kinh tế và tài chính, và có cái nhìn rộng hơn
về thị trường cũng như hiểu biết sâu sắc về các biến số và các yếu tố có thể cải thiện hiệu quả kinh
tế của một tổ chức. Quan trọng hơn, chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức cập nhật về tài
chính và các công cụ phân tích tài chính, kỹ thuật đánh giá doanh thu, thị trường phái sinh, môi
trường pháp lý để họ có thể phát triển khả năng ra quyết định, hoạch định chiến lược đầu tư, quản
lý chiến lược rủi ro tài chính.
Sau khi kết thúc chương trình này, sinh viên sẽ có thể đảm nhận các vị trí khác nhau như chuyên
gia quản lý và phát triển tài chính, chuyên gia xúc tiến tiếp thị ngân hàng, chuyên gia phân tích tài
chính và bảo hiểm, quản lý tại các tổ chức tài chính - ngân hàng, nhà nghiên cứu và giảng viên tài
chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

CEFR B2
IELTS 5.5/ TOEFL IBT 61/ TOEIC 600 hoặc tương đương

Kinh tế vĩ mô tài chính

Bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh

Thị trường vốn (cổ phiếu và lãi suất)

Bằng đại học / sau đại học được thực hiện bằng tiếng Anh

Phân tích tài chính và cấp tín dụng

Kỹ năng đạt được
Lập luận và giải quyết vấn đề
Khả năng nghiên cứu và học hỏi
Khả năng tư duy hệ thống
Khả năng xác định, phân tích hoàn cảnh và tác động bên ngoài
Khả năng xác định, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài
Áp dụng những kỹ năng đã có
Tư duy đổi mới, phát triển và khả năng thực hiện thay đổi
Kỹ năng mềm
Kiểm soát bản thân
Làm việc nhóm
Quản lý và lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp
Thành thạo ngoại ngữ

Cơ hội nghề nghiệp
Chuyên gia quản lý và phát triển tài chính
Chuyên gia xúc tiến tiếp thị ngân hàng
Chuyên gia phân tích tài chính và bảo hiểm
Quản lý tổ chức tài chính ngân hàng
Nhà nghiên cứu, giảng viên tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

lịch trình

Khuôn khổ pháp lý của các hoạt động trong ngân hàng và các
tổ chức bảo hiểm
Tài chính quốc tế
Marketing ngân hàng
Thống kê và ra quyết định
Hệ thống thông tin ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động quốc tế
Các lý thuyết về quản trị và tổ chức

liên hệ
Jean-Marc LAUZANAS
jean-Marc.Lauzanas@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr
DƯƠNG Thị Minh Tâm
tamdm@isvnu.vn
+84 243 55 59 92 / ex 29
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Việt Nam
101 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
www.tuyensinh.vnu.edu.vn

học phí
2019 - 2020: 5 200 €

Thời gian nhận hồ sơ: tháng 8
Công bố kết quả: tháng 8
Nhập học: tháng 9
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ Tài chính, ngành Tài chính
doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Toulon cấp
Với Học viện Tài chính Hà Nội
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Chương trình thạc sĩ tài chính nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức và kỹ năng tại Việt Nam nhưng được
nhận bằng của trường đại học Pháp. Sinh viên được học tập trong môi trường đào tạo chất lượng theo
công nghệ, kiến thức, bằng cấp giống như đi du học nhưng chi phí thấp hơn nhiều.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh: chứng chỉ ngoại ngữ B2 khung châu Âu
hoặc tương đương

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Kỹ năng đạt được
Biết quản lý tài chính và kiểm soát quản trị các doanh
nghiệp

Quản trị dự án
Thiết kế tài chính
Tiêu chuẩn quốc tế và báo cáo tài chính

Thực hiện kiểm toán nội bộ và thiết lập các chỉ số và
quy trình giám sát hoạt động của hệ thống

Quản trị hiệu quả

Xây dựng, trình bày và điều chỉnh ngân sách; thực hiện
giám sát ngân sách và giám sát quyết toán, hoạt động
kiểm kê

Kiểm soát và cắt giảm chi phí

Nắm vững các kỹ thuật phân tích và dự báo trong lĩnh
vực kinh tế và tài chính

Kiểm toán tài chính

Nắm vững các kỹ thuật đánh giá chi phí và hiệu suất
theo hoạt động, theo sản phẩm và theo cơ sở
Tối ưu hóa lợi nhuận tài chính theo các lựa chọn chiến
lược và quy định hiện hành
Đánh giá và giám sát rủi ro tài chính (quản lý tài sản thụ
động, thị trường, tín dụng...)
Xây dựng bảng điều khiển để phân tích kết quả
Tính đến thuế của doanh nghiệp và cá nhân để tối ưu
hóa các lựa chọn đầu tư
Đề xuất các giải pháp về mặt sắp xếp tài chính cho việc
sáp nhập, mua lại công ty con, tái cấu trúc

Cơ hội nghề nghiệp

Quản trị dòng tiền
Định giá doanh nghiệp
Quản trị đổi mới

liên hệ
Jean GALANOS
jean-marie.galanos@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
NGUYỄN Trọng Cơ
cohvtc@gmail.com
TẠ Huy Hùng
hung.aoftoulon@gmail.com
+84 911 01 36 89

Cán bộ hành chính và tài chính

Học viện Tài chính Hà Nội
Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng,
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cán bộ tài chính chuyên ngành

www.hvtc.edu.vn

Kiểm soát quản trị

Giám đốc
Quản lý
Nhà phân tích quản lý
Trợ lý kiểm soát quản trị

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ (2 đợt):
Từ tháng 1 đến tháng 3
Từ tháng 5 đến tháng 8

phí đăng ký
2020 - 2021: 600 000 VNĐ

68

Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Paris Dauphine và Trường ESCP Europe cấp
Với Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Chương trình thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, ngân hàng và tài chính 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.
Chương trình này do 2 trường Kinh doanh ESCP Europe và đại học Paris Dauphine thực hiện, mang lại
cho người học:
Kiến thức chuyên sâu và thực tiễn của ngành, các kỹ năng mới, công cụ phân tích và tầm nhìn kinh
tế.
Giờ học linh hoạt, phù hợp với người đi làm
Các môn học cơ bản được giảng dạy bởi các giảng viên quốc tế
Sự tham gia của các chuyên gia cấp cao đến từ ngân hàng và các tổ chức tài chính tại Việt Nam
2 tuần học thực tế tại Paris
Bằng cấp chất lượng cho việc thăng tiến sự nghiệp trong ngành tài chính tại Việt Nam

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

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

Các quốc gia mới nổi trong quá trình toàn cầu hóa

Trình độ cử nhân

Quyết định đầu tư và định giá cơ bản

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc

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

Động lực học tập mạnh mẽ

Tài chính dự án

Kỹ năng đạt được
Các công cụ, kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề tại ngân
hàng và tổ chức tài chính

Cơ hội nghề nghiệp

Phân tích và chẩn đoán tài chính

Quản lý dòng tiền
Chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái
Quản lý rủi ro tài chính
Thị trường hàng hóa
Mua bán và sáp nhập

Giám đốc tài chính

liên hệ

Kiểm soát tài chính

Alain CHEVALIER

Phụ trách mua bán & sáp nhập

chevalier@escpeurope.eu

Phụ trách ngân sách và kiểm toán (trong và ngoài)

CFVG Hà Nội

Chuyên gia tư vấn tài chính

NGUYỄN Thị Quỳnh Giao
quynhgiao@cfvg.org

Quản lý các phòng ban/chức năng tại ngân hàng,
Quản lý ngân hàng và quỹ
Chuyên gia phân tích tài chính & tín dụng
Quản lý sản phẩm phát sinh & cấu trúc

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

lịch trình
Phỏng vấn tuyển sinh: tháng 3 - 6 - 8
Nhập học: tháng 10

HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ kinh tế, ngân hàng và tài chính

VŨ Hồng Nhung
nhung.vu@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Tòa Nhà A1 - 207 Giải Phóng, Hà Nội
CFVG TP.HCM
NGUYỄN Việt Đức
vietduc@cfvg.org
PHẠM Minh Vũ
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Số 91 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM
www.cfvg.org

2020 - 2021:
Phí đăng ký: 1 050 000 VNĐ
Học phí: 281,275 triệu VNĐ
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Thạc sĩ marketing bán hàng và dịch vụ
Bằng Thạc sĩ Pháp do Học viện Quản trị doanh nghiệp (IAE) Paris Sorbonne và Trường
cao cấp Thương mại Paris (ESCP Europe) cấp
Với Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Thạc sĩ chuyên ngành marketing & bán hàng đáp ứng những nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp
để hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong nhu cầu hướng đến “thị trường và khách hàng”.
Chương trình chú trọng đến các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp và các kỹ năng chuyên môn
Hệ thống kiến thức sâu rộng về marketing theo chuẩn quốc tế
Phương pháp giảng dạy dựa trên các hoạt động tương tác
Chương trình chú trọng phát triển cá nhân và khả năng lãnh đạo
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, phù hợp cho người đi làm
Chương trình này đặc biệt dành cho các kỹ thuật viên quan tâm đến bán hàng, các chuyên gia truyền thông
làm quảng cáo, các chuyên gia về công nghệ thông tin muốn nâng cao phương pháp tiếp cận khách hàng và
các chuyên viên bán hàng quan tâm đến các hoạt động marketing.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh trình độ B2 khung châu Âu hoặc tương
đương (IELTS 5.5, TOEIC 600…)

Phát triển quản lý marketing trong thị trường toàn cầu

Tốt nghiệp đại học

Phân tích dữ liệu

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc

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

Động cơ học tập mạnh mẽ

Đàm phán thương mại
Quản lý marketing và đổi mới trong B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp)

Kỹ năng đạt được

Tổ chức bán lẻ và chuỗi cung ứng

Phát triển kỹ năng trong lĩnh vực marketing

Quản lý bán hàng, công cụ số và tổ chức

Phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bán hàng

Quản lý thương hiệu

Cơ hội nghề nghiệp

liên hệ

Giám đốc marketing/bán hàng

Jean-Pierre HELFER

Giám đốc nghiên cứu
Phụ trách sản phẩm
Giám đốc phát triển

Truyền thông và quảng cáo - truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số

helfer.iae@univ-paris1.fr

Tư vấn

NGUYỄN Thị Quỳnh Giao
quynhgiao@cfvg.org

lịch trình

VŨ Hồng Nhung
nhung.vu@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Tòa Nhà A1 - 207 Giải Phóng, Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: tháng 6

CFVG TP.HCM

Công bố kết quả: tháng 7

NGUYỄN Việt Đức
vietduc@cfvg.org

Nhập học: tháng 10

HỌC PHÍ
2020 - 2021:
Phí đăng ký: 1 050 000 VNĐ
Học phí: 263,375 triệu VNĐ

prime@escpeurope.eu

mmss.iae@univ-paris1.fr
CFVG Hà Nội

Big C, Abbott, AstraZeneka, DKSH

Nathalie PRIME

Germain LABEILLE

Phụ trách quảng cáo

Doanh nghiệp đối tác
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Hành vi người tiêu dùng: người mua hàng thời đại kỹ thuật số

PHẠM Minh Vũ
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Số 91 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM
www.cfvg.org

Bằng Thạc sĩ do Học viện Quản trị doanh nghiệp (IAE) Paris Sorbonne cấp
Với Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần
Chương trình đào tạo này do Học viện Quản lý doanh nghiệp IAE Sorbonne Paris thiết kế và giảng dạy tại
Việt Nam. Chương trình kết hợp các kiến thức chuyên sâu, cách tiếp cận thực tiễn và phương pháp học tập
sáng tạo xoay 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
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 mới nhất 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 kết nối với mạng lưới những người đang công tác ở nhiều
lĩnh vực và nhiều vị trí khác nhau. Họ cũng tham gia vào các hội thảo quốc tế ở Paris, Pháp và Việt Nam.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh, trình độ B2 theo khung châu Âu hoặc
tương đương (IELTS 5.5, TOEIC 600)

Phát triển chuỗi cung ứng

Tốt nghiệp đại học

Quản lý chuỗi cung ứng và tài chính doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng

Chiến lược hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc

Quản lý dự án

Động cơ học tập mạnh mẽ

Toàn cầu hóa và chiến lược của doanh nghiệp

Kỹ năng đạt được

Chuỗi cung ứng và quản lý hiệu suất

Kiến thức chuyên sâu về quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý tiếp thị và phân phối

Kiến thức về những hoạt động liên quan: hậu cần,
cung ứng, kho, giá cả...

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Lập kế hoạch và kiểm soát trong chuỗi cung ứng

Dự án nghiên cứu và tư vấn

Lập kế hoạch
Viết báo cáo
Phân tích

Cơ hội nghề nghiệp
Quản lý
Phụ trách
Chuyên gia

Doanh nghiệp đối tác
Decathlon Vietnam, Schneider Electrics, Nestlé,
Abbott Laboratoires, Saigon New Port

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 6
Công bố kết quả: tháng 6 và tháng 8
Nhập học: tháng 10

HỌC PHÍ
2020 - 2021:
Phí đăng ký: 1 050 000 VNĐ
Học phí: 269,610 triệu VNĐ

liên hệ
Frédéric GAUTIER
Frederic.Gautier@univ-paris1.fr
CFVG Hà Nội
NGUYỄN Thị Quỳnh Giao
quynhgiao@cfvg.org
VŨ Hồng Nhung
nhung.vu@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Tòa Nhà A1 - 207 Giải Phóng, Hà Nội
CFVG TP.HCM
NGUYỄN Việt Đức
vietduc@cfvg.org
PHẠM Minh Vũ
vuminhpham@cfvg.org
TRẦN Vân Như
tvnhu@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Số 91 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM
www.cfvg.org
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Thạc sĨ Quản lý Tài chính
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Rennes 1 cấp
Với Trường Đại học Ngoại thương
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Lớp học buổi tối
Vì sao nên chọn chương trình này?
Chương trình có đối tác uy tín
Chương trình đào tạo chuyên sâu cho phép người học có kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Thời gian học ngắn và linh hoạt, thích hợp với những người đã đi làm
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và năng động
Bằng tốt nghiệp được công nhận trên toàn cầu
Học viên có cơ hội tham quan thực tế tại Pháp và các nước châu Âu

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750

Quản lý tiền mặt

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế,
quản trị kinh doanh

Kỹ thuật thanh toán quốc tế

Kỹ năng đạt được

Quản trị rủi ro tài chính

Kỹ năng quản lý tài chính và ngân sách

Ứng dụng lập trình trong quản trị nguồn vốn doanh nghiệp

Kỹ năng sử dụng tiếng Anh

Báo cáo thực tập và luận văn thạc sĩ - 3 tháng

Cơ hội nghề nghiệp
Tài chính - ngân hàng
Kế toán
Giảng viên ngành tài chính và kế toán

lịch trình

Thị trường quốc tế và chứng khoán phái sinh

liên hệ
Jean-Laurent VIVIANI
jean-laurent.viviani@univ-rennes1.fr
www.univ-rennes1.fr
HÀ Cẩm Vân
van.ha@ftu.edu.vn

Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 1 - tháng 6 năm 2019

+84 792 65 19 88

Công bố kết quả: tháng 6 năm 2019

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Nhập học: tháng 6 năm 2019

www.ftu.edu.vn

Phí đăng ký
2019 - 2020: 1 triệu VNĐ
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Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Nantes cấp
Với Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (IS - VNU)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về kinh doanh, thị trường và marketing.
Ngoài ra, thông qua chương trình này, sinh viên học cách sử dụng thành thạo các phương pháp thu
thập dữ liệu và phân tích định tính và định lượng các thông tin marketing. Hơn nữa, chương trình
cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về đánh giá chất lượng nghiên cứu của các dự án
và áp dụng kiến thức đạt được trong việc đưa ra các quyết định marketing.
Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ có thể đảm nhận các vị trí khác nhau như giám đốc
marketing, chuyên gia quản lý tài chính, chuyên gia phân tích, nhà nghiên cứu và giảng viên trong
lĩnh vực marketing.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

CEFR B2

Phân tích chiến lược đa dạng cạnh tranh

IELTS 5.5/ TOEFL IBT 61/ TOEIC 600 hoặc tương đương

Hành vi người tiêu dùng

Bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh

Luật sở hữu trí tuệ và công nghiệp

Bằng đại học/ sau đại học được thực hiện bằng tiếng
Anh

Công cụ truyền thông

Kỹ năng đạt được

Xử lý dữ liệu nghiên cứu định lượng

Lập luận và giải quyết vấn đề

Thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu và thu thập dữ liệu

Phương pháp định tính
Marketing tác nghiệp và mạng xã hội

Khả năng nghiên cứu và học hỏi

Phát triển ra phạm vi quốc tế

Khả năng tư duy hệ thống

Quản lý dự án marketing

Khả năng xác định, phân tích hoàn cảnh và tác động
bên ngoài

liên hệ

Khả năng xác định , phân tích môi trường bên trong và
bên ngoài
Áp dụng những kỹ năng đã có
Tư duy đổi mới, phát triển và khả năng thực hiện
thay đổi
Kỹ năng mềm

Jean-Marc LAUZANAS
jean-Marc.Lauzanas@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr
DƯƠNG Thị Minh Tâm
tamdm@isvnu.vn

Kiểm soát bản thân

+84 243 557 5992 / ex 29

Làm việc nhóm

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Việt Nam
101 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân,
Hà Nội
www.is.vnu.edu.vn

Quản lý và lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp
Thành thạo ngoại ngữ

Cơ hội nghề nghiệp
Phụ trách marketing
Chuyên gia quản lý tài chính
Chuyên viên phân tích
Nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực marketing

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

Thạc sĩ Nghiên cứu, marketing và
ra quyết định

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 11 năm 2019
Phỏng vấn: 30 tháng 3 - 6 tháng 4 năm 2020
Nhập học: tháng 4 năm 2020

HỌC PHÍ
2019 - 2020: 4 200 €/năm
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Chương trình tiến sĩ của Trung tâm
Pháp-Việt đào tạo vỀ quản lý (CFVG)
Bằng Tiến sĩ được cấp bởi một trong các trường: Trường Kinh doanh ESCP Europe, Đại
học Paris Dauphine, Đại học Lille Nord de la France, Đại học Strasbourg, Học viện Quản lý
doanh nghiệp Paris Sorbonne, Học viện Quản lý doanh nghiệp Aix-Marseille và Học viện
Quản lý doanh nghiệp Toulon
Với Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Lớp học buổi tối và cuối tuần vào năm 1, sau đó làm nghiên cứu
Chương trình tiến sĩ của CFVG là chương trình nghiên cứu học thuật theo chuẩn giáo dục Pháp nhằm
nâng cao kiến thức cũng như 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 sĩ
tại CFVG yêu cầu nghiên cứu sinh hoàn thành một luận án nghiên cứu, được hướng dẫn bởi giáo viên
của một trong 4 trường đại học đối tác tại Pháp. Công trình nghiên cứu này phải mở rộng hoặc thay
đổi những kiến thức hiện có trong một lĩnh vực, đưa ra một cách diễn giải mới về các chất liệu đã biết
hoặc ít nhất là tổng hợp tất cả các lý thuyết cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tiếng Anh, TOEFL ITP >500 hoặc IELTS >6.0

Phương pháp và phân tích dữ liệu định lượng

Trình độ thạc sĩ hoặc tương đương

Kinh tế lượng

Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 3 năm

Kinh doanh quốc tế

Động lực mạnh mẽ

Nhập môn phương pháp nghiên cứu

Kỹ năng đạt được
Lập kế hoạch
Suy nghĩ theo hệ thống
Làm việc nhóm
Nghiên cứu và phân tích

Đạo đức nghiên cứu
Khởi nghiệp và đổi mới
Phương pháp và phân tích dữ liệu định tính
Nhận thức luận
Hành vi tổ chức
Lý thuyết tổ chức

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn nhân lực và quản lý đa văn hóa

Lãnh đạo doanh nghiệp địa phương hoặc quốc tế

liên hệ

Theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tại các trường đại học
hàng đầu tại Việt Nam

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

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: cuối tháng 5
Phỏng vấn: tháng 6
Nhập học: tháng 8

HỌC PHÍ
2020 - 2021:
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Lịch sử tài chính

Phí đăng ký: 1 050 000 VNĐ
Học phí năm 1: 177 triệu VNĐ
Học phí những năm tiếp theo: 57,225 triệu VNĐ/năm

CFVG Hà Nội
NGUYỄN Thị Quỳnh Giao
quynhgiao@cfvg.org
VŨ Hồng Nhung
nhung.vu@cfvg.org
TRẦN Vân Như
tvnhu@cfvg.org
+84 24 38 69 10 66
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Tòa Nhà A1 - 207 Giải Phóng, Hà Nội
CFVG TP.HCM
NGUYỄN Việt Đức
vietduc@cfvg.org
PHẠM Minh Vũ
vuminhpham@cfvg.org
+84 28 38 30 01 39
Trung tâm Pháp-Việt Đào tạo về Quản lý
Số 91 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM
www.cfvg.org

nhà hàng VÀ
du lịch
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Cử nhân quản trị nhà hàng và dịch vụ
ăn uống
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Cergy Paris cấp
Với Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này cung cấp kiến thức về công tác quản lý nhà hàng bao gồm các công việc chế biến,
kinh doanh, phục vụ, thu mua, 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:
Mô hình nhà hàng Pixel (fine dining) được sinh viên điều hành vào một số ngày cố định trong tuần phục
vụ thực khách.
Các hội thảo, hội thảo chuyên đề, các buổi gặp gỡ với những chuyên gia nổi tiếng trong ngành thường
xuyên được tổ chức
Các môn học về quản lý, tiếp thị và truyền thông cho phép sinh viên sử dụng các công cụ quan trọng để
quản lý nhà hàng
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 nhà hàng
- Trong lớp học, có sự tham gia của các sinh viên pháp và quốc tế
- Các môn học về thị trường quốc tế trong ngành nhà hàng
- Chương trình giao lưu quốc tế trong một tuần
- Một diễn đàn ẩm thực cho công chúng, hoàn toàn được thiết kế và tổ chức bởi sinh viên

Tiêu chuẩn đầu vào
Điều kiện vào học trực tiếp năm cuối: Sinh viên đã tốt nghiệp cao
đẳng/đại học hoặc đã hoàn thành năm 3 đại học chuyên ngành
du lịch, khách sạn, nhà hàng

Kiến thức về thực phẩm
Tiếp thị và kỹ thuật quản lý

IELTS 5,5 hoặc CEFR B2

Truyền thông

Kỹ năng đạt được

Dự án có hướng dẫn

Kỹ năng quản lý nhà hàng
Có kiến thức sâu rộng về các sản phẩm và nguyên vật liệu
cho nhà hàng cao cấp
Thành thạo ngôn ngữ
Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa

Thực tập tại doanh nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp
Phụ trách hoạt động
Bếp trưởng
Giám đốc bộ phận phòng
Quản lý dự án

Doanh nghiệp đối tác
Tập đoàn Accor, Tập đoàn Hyatt, Tập đoàn Liberty

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: trước tháng 8
Nhập học: tháng 9

học phí
2020 - 2021: 4 400 €/năm
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Môn học (một vài ví dụ)

Giao lưu quốc tế
Nghề quản lý
Kỹ thuật chuyên nghiệp, khai thác nhà hàng Pixel

liên hệ
Felipe DIAZ MARIN
felipe.diaz-marin@u-cergy.fr
www.u-cergy.fr
TĂNG Thông Nhân
tt.nhan@hutech.edu.vn
+84 906 68 69 92
NGUYỄN Đức Tài
nd.tai93@hutech.edu.vn
+84 3 38 66 05 74
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
475 A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM
www.hutech.edu.vn

Bằng cử nhân do Trường Du lịch và Khách sạn quốc tế Vatel cấp
Với Trường Đại học Hoa Sen
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Trong môi trường học tập quốc tế, sinh viên được trang bị các kỹ năng quản lý và đón tiếp, phát triển tính
chuyên nghiệp, nắm bắt luật, kinh tế, ngôn ngữ để có thể trở thành nhà quản lý điều hành trong ngành 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 (có 52 cơ sở đào tạo của Vatel trên thế giới).

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

Tổng quan quản lý

Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.5, CEFR B2 hoặc tương đương
Thực hiện kiểm tra khả năng phù hợp với ngành nghề
Tham dự phỏng vấn động lực học tập bằng tiếng Anh

Kỹ năng đạt được
Nắm vững kỹ năng quản lý, phương pháp lãnh đạo
nhóm, phát triển tính chuyên nghiệp
Thông hiểu luật, kinh tế, ngoại ngữ chuyên ngành

Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc tại khách sạn, nhà hàng hoặc doanh nghiệp:
Dịch vụ lưu trú - lễ tân
Nhà hàng
Quản lý - tài chính - nhân sự
Marketing - truyền thông - kinh doanh - quan hệ
khách hàng
Dịch vụ khai thác và quản lý chung
Tư vấn và thành lập doanh nghiệp

lịch trình
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Cử nhân Vatel về quản lý khách sạn
quốc tế

Marketing
Quản trị nguồn nhân lực
Văn hóa chuyên nghiệp
Dinh dưỡng thực phẩm
Rượu Pháp
Kinh tế du lịch
An toàn vệ sinh thực phẩm
Nghệ thuật đàm phán
Ba đợt thực tập trong doanh nghiệp từ 4 đến 6 tháng

liên hệ
admissions@vatel.vn
076 422 66 32
www.vatel.vn
Trường Đại học Hoa Sen
8 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành
Q.1, TP.HCM

Thời gian nhận hồ sơ: suốt năm
Công bố kết quả: tháng 2 và tháng 9
Nhập học: tháng 3 và tháng 10

học phí
2020 - 2021: khoảng 4 000 USD (93 triệu VNĐ)
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Cử nhân du lịch
Bằng Thạc sĩ 1 do Trường Đại học Perpignan cấp
Bằng Cử nhân do Trường Đại học Văn Lang cấp
Với Trường Đại học Văn Lang
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Việt
Đào tạo chính quy
Ra đời vào năm 2010, chương trình văn bằng đôi du lịch Pháp-Việt, chuyên ngành quản lý khách sạn và dịch
vụ lữ hành là được liên kết đào tạo 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.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

Tốt nghiệp THPT

Phát triển du lịch bền vững

Xét điểm thi đại học
Xét tuyển học bạ
Tiếng Việt, tiếng Pháp, đạt trình độ DELF B2 vào
năm cuối

Kỹ năng đạt được
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
Theo dõi thời sự

Quản lý vận hành khách sạn
Quản lý nhân sự (học bằng tiếng Anh)
Chẩn đoán lãnh thổ và phát triển địa phương
Du lịch thương mại và sự kiện
Thiết kế sản phẩm du lịch
Chiến lược khách sạn và nhà hàng
Kinh tế du lịch
Tiếng Pháp du lịch
Thực tập

Marketing và truyền thông

Cơ hội nghề nghiệp
Quản lý công ty du lịch và khách sạn quốc tế
Nhân viên dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp, ngân
hàng, cơ quan truyền thông...
Quản lý các công ty du lịch, hãng lữ hành
Hướng dẫn viên du lịch

Bernard SCHEOU
bsheou@univ-perp.fr
+33 6 52 36 14 90
www.univ-perp.fr
TRẦN Cẩm Thi

Nhân viên kinh doanh và marketing tại công ty du
lịch, hãng hàng không, khách sạn...

trancamthi@vanlanguni.edu.vn

Doanh nghiệp đối tác

Trường Đại học Văn Lang
45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Q.1, TP.HCM

Sheraton, Lotte Legend, Renaissance Saigon, Saigon
Tourist, Vietravel, Ben Thanh Tourist

www.vanlanguni.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: ngày 10 tháng 6 - ngày 31 tháng 7
Công bố kết quả: ngày 5 tháng 8
Nhập học: ngày 10 tháng 9

học phí
2020 - 2021: 40 triệu VNĐ/năm + phí sinh hoạt một học
kỳ tại Pháp
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liên hệ

+84 908 55 04 02

Bằng Cử nhân thực hành do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp và tiếng Anh
Đào tạo chính quy
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Cử nhân THỰC HÀNH Du lịch và CÔNG
NGHIỆP Giải trí, ngành địa chính trị
của du lịch và đổi mới bền vững

Chương trình cử nhân thực hành này nhằm đào tạo những người có khả năng:
Có được cách tiếp cận xuyên suốt về quản lý một tổ chức hoặc dự án liên quan đến du lịch
Suy nghĩ và triển khai các chính sách phát triển du lịch theo kiến thức địa - chính trị và thực hiện các đổi
mới bền vững
Thực hiện một kế hoạch toàn diện để quản lý dự án du lịch, từ chẩn đoán đến đánh giá cuối cùng
Làm hướng dẫn viên du lịch

Tiêu chuẩn đầu vào
TOEFL hơn 462 điểm hoặc TOEIC hơn 434 điểm (hệ Anh ngữ)
TCF hơn 330 điểm hoặc TEF hơn 420 điểm (hệ Pháp ngữ)
Chương trình 1: sinh viên đại học Thương mại đã hoàn thành
năm 1 và năm 2 đại học về du lịch

Môn học (một vài ví dụ)
Quản lý nhân sự
Chiến lược và quản lý dự án
Xã hội học của du lịch

Chương trình 2: sinh viên đã học xong năm 2 đại học, có
bằng Bằng kỹ thuật viên cao cấp về quản lý du lịch của một
trường đại học công lập của Pháp hoặc một trường trung
học chuẩn bị cho Bằng cấp kỹ thuật viên cao cấp về du lịch

Địa - chính trị của du lịch

Chương trình 3: sinh viên hoàn thành chương trình năm 2
đại học về kinh tế và quản lý tại một trường đại học công lập
ở Việt Nam

Truyền thông đa văn hóa

Kỹ năng đạt được
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Đổi mới du lịch bền vững
Địa lý - kinh tế du lịch
Di sản và nghệ thuật
Quản lý không gian
Quản lý tiếp tân

Nắm vững kiến thức chuyên ngành về quản lý dự án du lịch
và giải trí

liên hệ

Cơ hội nghề nghiệp

Olivier SAISSI

Hướng dẫn viên du lịch
Thiết kế dự án du lịch, du lịch sinh thái

olivier.saissi@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
KIM Hoàng Giang

Phụ trách các cơ sở đón tiếp và lưu trú

kimhoanggiang@gmail.com

Giám đốc nhà hàng

+84 904 96 61 36

Quản lý chỗ ở, các địa danh du lịch

Trường Đại học Thương mại
79 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hoạt náo viên
Giám đốc các cơ sở ngoài trời

www.tmu.edu.vn

Tư vấn phát triển du lịch

lịch trình

học phí
2020 - 2021: 5 500 €/3 năm học + 184 € phí đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ: sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
Công bố kết quả: tháng 7- tháng 8
Nhập học: tháng 9
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Thạc sĩ du lịch, ngành quản lý du lịch
bền vững
Bằng Thạc sĩ do Trường Đại học Toulon cấp
Với Trường Đại học Thương mại
Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
Đào tạo chính quy
Chương trình đào tạo này nhằm cung cấp phương pháp tiếp cận đa ngành và thích ứng với những thực tế của
ngành du lịch đang có nhiều chuyển biến sâu sắc.
Sinh viên được trang bị một nền tảng kiến thức khoa học về ngành (quản lý, tiếp thị, du lịch, phát triển bền
vững, kinh tế, luật, tài chính, ngôn ngữ, địa lý...), cũng như kinh nghiệm và kỹ năng học hỏi từ các chuyên gia
trong ngành du lịch ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.
Các sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ trở thành cán bộ quản lý của lĩnh vực du lịch trong tương lai bởi
họ có khả năng phân tích tổ chức nơi họ sẽ làm việc và đưa ra những giải pháp đảm bảo du lịch bền vững.

Tiêu chuẩn đầu vào

Môn học (một vài ví dụ)

TOEFL 503 điểm hoặc TOEIC 541 điểm khi vào học thạc sĩ 1

Lịch sử du lịch

Bất kỳ sinh viên nào của Trường Đại học Thương mại khi tốt
nghiệp chương trình “Quản lý du lịch bền vững” của Trường Đại
học Toulon phải có bằng TOEIC 700 điểm
Chương trình thạc sĩ du lịch “Quản lý du lịch bền vững” dành
cho bất kỳ sinh viên nào thuộc các trường hợp sau:
Để học chương trình thạc sĩ 1:
- đã học bốn năm học đại học Việt Nam trong các lĩnh vực kinh
tế, quản lý, ngôn ngữ, du lịch
- đã hoàn thành chương trình năm 3 về quản lý, ngôn ngữ tại một
trường đại học công lập của Pháp
- sinh viên Trường Đại học Thương mại đã hoàn thành chương
trình năm 3 của một chương trình liên kết đào tạo của nước
ngoài tại Việt Nam.
Để học chương trình thạc sĩ 2:
- sinh viên đã có bằng thạc sĩ “Quản lý du lịch bền vững” của
Trường Đại học Toulon, học tại Trường Đại học Thương mại hoặc
tại Trường Đại học Toulon
- sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ 1 của một trường đại học Việt Nam
hoặc một chương trình liên kết đào tạo của nước ngoài tại Việt
Nam. Điều này có nghĩa là sinh viên có bằng cử nhân của Việt
Nam cũng được chấp nhận.

Các yếu tố của nền công nghiệp du lịch
Thực hành du lịch bền vững
Kinh tế du lịch
Truyền thông kỹ thuật số
Kế hoạch phát triển và phân tích tài chính
Quản lý dự án bền vững
Tiếp cận chiến lược và phương pháp quản lý mới - Phương pháp
được áp dụng vào lĩnh vực du lịch
Thương mại bình đẳng

liên hệ
Olivier SAISSI
olivier.saissi@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
BÙI Việt Thu

Kỹ năng đạt được

thu.bv@tmu.edu.vn

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Trường Đại học Thương mại
79 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Nắm kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án du lịch bền vững

Cơ hội nghề nghiệp
Quản lý phát triển bền vững
Quản lý chất lượng sản phẩm du lịch
Quản lý dự án, giám đốc dự án
Phụ trách các sự kiện du lịch
Quản lý khách sạn và/hoặc cơ sở nghỉ dưỡng
Chịu trách nhiệm về sự kiện du lịch và truyền thông sự kiện
Nghiên cứu thị trường du lịch
Trợ lý tiếp thị và bán hàng
Phụ trách sản phẩm du lịch
Nghiên cứu và phát triển tiếp thị sản phẩm du lịch
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Nghiên cứu về hành vi khách hàng và yêu cầu

+84 989 19 29 86

www.tmu.edu.vn

lịch trình
Thời gian nhận hồ sơ: tháng 4 - tháng 7
Công bố kết quả: tháng 9
Nhập học: tháng 10

học phí
2020 - 2021: 3 500 €/năm + phí đăng ký

81

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP CẤP BẰNG TẠI VIỆT NAM

b iểu diễn &
n ghệ t huật thị gi á c

s c è ne s &
a r ts vi s u el s

sác h &
tọa đàm

l i vre s &
dé ba ts d’ i d ées

đ iện ảnh

c i né m a

h ỗ t rợ nghệ sỹ
& trao đổi

ré s i de nc es &
é c ha nge s

tiếng Pháp &
d ịch t huật

l a ngue f ran ç ai se &
tr a duc ti o n

d u học Pháp &
thực hành ngô n ngữ

é tude s en Fran ce &
s é jour s l i n g u i st i q u es

kỳ thi &
ch ứng chỉ

e xa m e ns &
c e r ti ﬁ c a ti o n s

VIỆN PHÁP TẠI HÀ NỘI - L’ESPACE

VIỆN PHÁP TẠI HUẾ

24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

01 Lê Hồng Phong, Huế

84-24-39 36 21 64 (máy lẻ 211, 212, 213)

84-234 38 22 678 – 234 38 20 872

ecolehanoi@ifv.vn

ecolehue@ifv.vn

VIỆN PHÁP TẠI ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG VIỆN PHÁP TẠI TP.HCM

33 Trần Phú / 46 Bạch Đằng, Đà Nẵng

31 Thái Văn Lung, Q.1, TPHCM

84-236 38 18 270 – 84-236 38 26 655

84-28 38 27 43 54

ecoledanang@ifv.vn

contacthcmv@ifv.vn
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