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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

ĐẠI HỌC NANTES – CH PHÁP 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  

THẠC SĨ QUẢN TRỊ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

 (Giảng dạy bằng tiếng Anh)  

DO ĐẠI HỌC NANTES (CH PHÁP) CẤP BẰNG 

 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Đổi mới sáng tạo (MI) có tiền thân là chương trình 

Thạc sĩ Quản trị Dự án - Đổi mới và Thiết lập mạng lưới kinh doanh, được tổ chức thực 

hiện từ năm 2007 và được gọi tắt là Thạc sĩ Quản trị dự án (MPIE). 

 

Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ thực hành theo tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế phù 

hợp với mô hình vừa học vừa làm, lý thuyết kết hợp với thực hành trong quá trình đào 

tạo.  

 

Chương trình được triển khai nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức tổng hợp 

cùng các kỹ năng và công cụ quản lý mới nhất, giúp học viên làm chủ và quản trị có hiệu 

quả các loại hình dự án đa dạng. 

 

Tham gia vào chương trình, học viên không chỉ được cung cấp những kiến thức liên quan 

đến đổi mới sáng tạo, cập nhật các công cụ, kỹ năng cần thiết để tăng cường mối liên hệ 

với các tổ chức, doanh nghiệp, xây dựng và phát triển các mạng lưới kết nối để nâng cao 

tính ứng dụng thực tiễn của chương trình mà còn được học tập và trao đổi trong một môi 

trường đào tạo quốc tế với sự tham gia tư vấn, giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia 

đến từ các tổ chức đào tạo uy tín ở trong và ngoài nước cùng sự góp mặt của các học viên 

nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. 

 

Qua hơn 10 năm đào tạo, chương trình đã có gần 400 học viên tốt nghiệp, thu hút không 

chỉ các học viên Việt Nam mà còn rất nhiều các học viên nước ngoài đến từ Pháp, Maroc, 

Lào, Campuchia, Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc, Tuynidi, Đức, Ấn Độ; đồng thời 

chương trình cũng nhận được những phản hồi tích cực từ phía các học viên, giảng viên và 

các nhà tuyển dụng.  

 

Chương trình được cải tiến và cập nhật hàng năm để nâng cao chất lượng đào tạo, góp 

phần đáp ứng nhu cầu người học. Đặc biệt khi các nội dung về “đổi mới sáng tạo” đóng 

vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, nên chương 

trình MPIE - Thạc sĩ Quản trị Dự án Đổi mới và Thiết lập mạng lưới kinh doanh đã được 

điều chỉnh thành thạc sĩ Quản trị Đổi mới sáng tạo – MI, chuyên sâu Quản trị Dự án Đổi 

mới sáng tạo. 
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2. BẰNG CẤP 

Bằng tốt nghiệp Master 2 do trường Đại học Nantes (CH Pháp) cấp, có giá trị quốc tế, 

được kiểm định bởi Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới, CH Pháp. 

Nhóm ngành: Luật, Kinh tế và Quản lý 

Ngành: Quản trị Đổi mới sáng tạo (Management of Innovation) 

Chuyên sâu: Quản trị Dự án Đổi mới sáng tạo (Management of Innovative Projects) 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (DỰ KIẾN)  

Môn 1: Nhập môn Quản trị dự án  

Môn 2: Quản trị rủi ro/ Quản trị dự án 1&2  

Môn 3: Quản trị thay đổi  

Môn 4: Quản trị giá trị/ thiết kế đổi mới 

Môn 5: Quản lý nhóm dự án 

Môn 6: Sáng tạo và quản lý thiết kế 

Môn 7: Dự án hợp tác/ Đổi mới mở 

Môn 8: Quản trị chiến lược  

Môn 9: Mô hình kinh doanh 

Môn 10: Phân tích tài chính 

Môn 11: Nghiên cứu thị trường và các công 

cụ thống kê 

Môn 12: Kinh doanh và MKT kỹ thuật số/ Trí 

tuệ doanh nghiệp 

Môn 13: Marketing đổi mới 

Môn 14: Liên minh/ Đối tác/ Kinh tế hợp tác 

và chia sẻ 

Môn 15:  Giám sát quản lý và phát triển dự án 

Môn 16: Thiết kế sinh thái, đánh giá vòng đời, 

kinh tế vòng tròn 

Môn 17: Mô hình thiết kế và đổi mới 

Môn 18: Sở hữu trí tuệ và công nghiệp 

Môn 19: Tổng quan kinh doanh 

Môn 20: Kinh doanh và quy trình xây dựng 

mô hình 

Môn 21: Dự án nhóm 

Môn 22: Thi cuối kỳ 

Môn 23: Báo cáo thực tập  

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

* Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh. 

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

+ 6 tháng học lý thuyết: 18h – 21h từ thứ 2 đến thứ 6, thi hết môn vào chiều thứ 7; thi 

cuối kỳ và bảo vệ dự án nhóm sau khi kết thúc 6 tháng học lý thuyết. 

Dự án nhóm có thể được xây dựng từ ý tưởng mới của học viên hoặc dự án thực tế của 

doanh nghiệp (ký hợp đồng), được hướng dẫn hỗ trợ bởi chuyên gia dự án giàu kinh 

nghiệm. 

Ngoài ra học viên còn được hướng dẫn và đi thực tế để tìm hiểu về khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo tại Hà Nội và Việt Nam, xây dựng mạng lưới các trung tâm để kết nối. 

+ 4-6 tháng thực tập tại doanh nghiệp (có thể đăng kí đề tài thực tập tại chính doanh 

nghiệp mình đang làm việc). 

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

Hà Nội. 

 

5. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH 

Điều kiện về bằng cấp 

•  Đã tốt nghiệp đại học hệ 4 năm, ưu tiên các thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

Kinh tế và Quản lý, hoặc đã từng tham gia các khóa đào tạo về quản lý.  

Hoặc 
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• 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. 

Điều kiện về ngôn ngữ 

• Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương 

đương.  

 

6. HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

- Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ 

- Vòng 2: Phỏng vấn 

 

7. THỜI GIAN TUYỂN SINH: 

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

- Thời gian phỏng vấn: dự kiến tháng 07 hàng năm  

- Thời gian khai giảng: dự kiến tháng 09 hàng năm 

 

8. HỌC PHÍ: 

- Học phí đào tạo toàn khóa: dự kiến 132.000.000 VNĐ/ học viên 

- Tiền vé máy bay và các chi phí khác (ăn ở, đi lại…) khi đi nhận bằng tại Pháp (dựa trên 

số HV đăng ký) do học viên tự trang trải và quản lý. 

 

9. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP: 

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận các vị trí quan trọng như cán bộ quản lý, 

chuyên viên phát triển, quản lý dự án và các khía cạnh có liên quan như rủi ro, nhân sự, 

hợp tác trong nước và nước ngoài...; xây dựng, tổ chức các hoạt động, chương trình có 

yếu tố đổi mới, sáng tạo tại: 

- Các Bộ, Ban, Ngành (Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

nguyên – Môi trường, Tổng cục du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp…); 

- Các doanh nghiệp, Việt Nam và nước ngoài; 

- Các công ty bảo hiểm, các tổ chức tín dụng; 

- Các tổ chức quốc tế… 

 

THÔNG TIN 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: 

TS. Cao Thị Hồng Vinh 

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, Đại học 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 Quản trị Đổi mới sáng tạo – Management of Innovation MI 

mailto:caovinhftu@ftu.edu.vn
http://sdh.ftu.edu.vn/

