
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

ĐẠI HỌC RENNES 2 – CH PHÁP 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ 

THƯƠNG MẠI VÀ QUAN HỆ  

KINH TẾ Á ÂU  

(giảng dạy bằng tiếng Pháp)  

Do Đại học Rennes 2 (CH Pháp) cấp bằng 

 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Chương trình thạc sĩ Thương mại và Quan hệ kinh tế Á – Âu (CREEA) có 

tiền thân là chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quan hệ kinh tế Á – Âu, được tổ 

chức thực hiện từ năm 2009. Chương trình hướng đến mục đích: 

- Cung cấp cho học viên các kiến thức lý thuyết và thực hành chuyên sâu về 

quan hệ kinh tế quốc tế (kinh tế, chính sách, tài chính, nhân lực); 

- Đảm bảo cho học viên tốt nghiệp nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp trong 

các lĩnh vực thương mại quốc tế, đàm phán, quản lý các tổ chức quốc tế và đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; 

- Tạo môi trường học đa quốc gia, đa văn hóa, giàu tính tương tác giữa 

giảng viên, học viên chấu Á, châu Âu và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác; 

- Cung cấp chương trình đào tạo trình độ cao bằng tiếng Pháp và được cấp 

bằng Thạc sĩ (Master 2) bởi một trường đại học danh tiếng của Cộng hòa Pháp. 

 

2. VĂN BẰNG/ CHỨNG NHẬN 

Học viên tốt nghiệp chương trình sẽ được nhận 

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Master 2 “Thương mại và Quan hệ kinh tế 

Á – Âu” (Master 2 “Commerce et Relations économiques Euro – Asiatiques”) 

do Đại học Rennes 2 (CH Pháp) cấp, có giá trị quốc tế, được kiểm định bởi Bộ 

Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới, Pháp. 

Chuyên ngành: Quản lý và thương mại quốc tế 

Chuyên sâu: Thương mại và Quan hệ kinh tế Á – Âu 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp do trường Đại học Ngoại thương cấp 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (DỰ KIẾN) 

ĐVHT 1 - Các vấn đề kinh tế - xã hội của thương mại quốc tế 

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

Luật Thương mại quốc tế/ Chính sách cạnh tranh 

Các vấn đề kinh tế-xã hội, bài giảng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Thương mại và Luật Môi trường 

 



ĐVHT 2 - Thương mại và sự sôi động của quốc tế hóa doanh nghiệp 

Chiến lược quốc tế hóa của các công ty 

Quản lý chiến lược tầm quốc tế 

Logistique quốc tế 

Tài trợ các hoạt động quốc tế 

Thương mại điện tử 

 

ĐVHT 3 - Địa kinh tế 

Quan hệ kinh tế Á-Âu, bài giảng về hợp tác quốc tế (hỗ trợ phát triển) 

Quan hệ lao động, chuyên môn và quản lý văn hóa 

Kinh tế của châu Á 

 

ĐVHT 4 - Hội nhập khu vực và thương mại quốc tế 

Phân tích so sánh về hội nhập khu vực 

EU và lưu thông tự do của hàng hóa dịch vụ 

Tác động của chính sách khu vực (hoặc vùng lãnh thổ) 

Luật Xã hội châu Âu và quốc tế 

 

Ngôn ngữ - tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt 

 

Thực tập - 4 tháng 

 

4. THỜI GIAN, NGÔN NGỮ, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 

- Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Pháp 

- Thời gian đào tạo: 12 tháng, trong đó: 

• 8 tháng học lý thuyết: 18h -21h từ thứ 2 đến thứ 6, thi hết môn vào chiều 

thứ 7; thi lại (nếu có). 

• 4 tháng thực tập tại doanh nghiệp hoặc viết khóa luận. 

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương – số 91, phố Chùa Láng, 

Đống Đa, Hà Nội. 

 

5. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Tất cả các ứng viên Việt Nam hoặc các nước nói tiếng Pháp đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu về bằng cấp 

- Đã tốt nghiệp đại học hệ 4 năm các chuyên ngành phù hợp, ưu tiên khoa 

học xã hội và nhân văn, kinh tế học…. 

Hoặc 

- Đã tốt nghiệp Master 1, đối với hệ đại học 3 năm hoặc xét số năm kinh 

nghiệm làm việc thực tế theo từng trường hợp. 



 

6. HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

- Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ 

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp về các kiến thức và động cơ cũng như khả 

năng ngôn ngữ của từng thí sinh.  

Việc tuyển chọn học viên sẽ do Giám đốc chương trình tại Đại học Rennes 2 

thực hiện và quyết định. 

 

7. THỜI GIAN TUYỂN SINH: 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: dự kiến đến hết tháng 6 hàng năm  

- Thời gian phỏng vấn: dự kiến tháng 7 hàng năm  

- Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 9 hàng năm   

 

8. HỌC PHÍ DỰ KIẾN:  50.000.000 đồng/khóa. 

 

9. CƠ HỘI HỌC BỔNG 

Học viên tham gia chương trình có cơ hội nhận được học bổng từ các tổ chức 

Pháp ngữ, các Quỹ học bổng tư nhân (AUF, Chuc Hoang Foundation,…) 

 

10. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí: 

- Phụ trách phát triển quốc tế, marketing quốc tế; 

- Làm chủ các dự án quốc tế, phụ trách đối ngoại; 

- 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.,,, 

 

LIÊN HỆ 

Để biết thêm chi tiết về khóa học, lịch thi, mẫu hồ sơ dự tuyển, thời khóa biểu và 

mọi thông tin liên quan đến khóa học, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

1. TS. Cao Thị Hồng Vinh 

2. ThS. Lê Thị Thùy Linh 

Điều phối viên các chương trình liên kết 

Văn phòng chương trình liên kết đào tạo Sau đại học, Khoa Sau đại học, tầng 

9 nhà A, ĐH Ngoại thương, 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

Hotline: 035.3901.533 

Email: caovinhftu@ftu.edu.vn ; lethuylinh@ftu.edu.vn 

Website: http://sdh.ftu.edu.vn/ 

Fanpage: Thạc sĩ Thương mại và Quan hệ kinh tế Á Âu - CREEA FTU 

mailto:caovinhftu@ftu.edu.vn
mailto:lethuylinh@ftu.edu.vn
http://sdh.ftu.edu.vn/
https://www.facebook.com/ThacsiquanhekinhteAAu/

