
 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

THẠC SỸ TÀI CHÍNH 

(QUẢN LÝ NGUỒN VỐN) 

MSc IN FINANCE (TREASURY) 

(Giấy phép 3118/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2011) 

 

 

Thời gian đào tạo: 12 tháng, học ngoài giờ hành chính. 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh. 

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Điều kiện nhập học: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, 

tài chính - ngân hàng, kinh tế và kinh doanh, hoặc sinh viên tốt nghiệp các 

chuyên ngành khác có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc, đạt trình độ 

tiếng Anh tương đương B2 (đầu vào) và trình độ tương đương TOEIC 750 

(đầu ra). 

Bằng cấp: Bằng Thạc sỹ Tài chính (Quản lý Nguồn vốn) do ĐH Rennes 1 (Pháp) cấp, 

có giá trị trên phạm vi toàn thế giới, được các trường đại học quốc tế công 

nhận để học tiếp tiến sỹ 

Đội ngũ giảng viên: Giảng viên của Đại học Rennes 1 (Pháp) và ĐH Ngoại Thương (Việt Nam) 

Chƣơng trình đào tạo: Là chương trình do trường Đại học Rennes 1 thiết kế và hiện đang được áp 

dụng tại trường Đại học Rennes 1. Các môn học bao gồm: 

 Quản lý tiền mặt 

 Kỹ thuật thanh toán quốc tế 

 Quản trị tín dụng 

 Quản trị rủi ro tài chính 

 Hội thảo tài chính 

 Phân tích và đầu tư tài chính 

 

 Thị trường quốc tế và chứng 

khoán phái sinh 

 Hệ thống thông tin 

 Kế toán và Thiết kế công cụ 

tài chính 

 Luận văn tốt nghiệp 

 

Học phí:  121 triệu đồng/Khóa.  

Hạn nộp hồ sơ:  30/8/2016. 

Khai giảng: Tháng 10 tại Hà Nội.  

Liên hệ: 

 

Trung tâm Phát triển Quốc tế, Phòng A1204 Tầng 12, Nhà A, Trường Đại 

học Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Hà Nội.  

ĐT: 04.32595801; 04.32595158 (máy lẻ 393/396/398); hoặc C.Mai Anh 

(0989020808)   

E-mail: cid.info@ftu.edu.vn, Web: http://cid.ftu.edu.vn, 

 

 

Rennes 1 là một trong bốn trường đại học của vùng Bretagne, Pháp và là thành viên của tổ chức các trường đại 

học Châu Âu của vùng Bretagne (viết tắt là PRES) từ tháng 1 năm 2007. Rennes 1 là cơ sở đào tạo tổng hợp đa 

ngành dựa trên 2 trụ cột chính là đào tạo và nghiên cứu. Trường có 18 chuyên ngành hệ cử nhân, 34 chuyên 

ngành cử nhân hướng nghiệp, 27 chuyên ngành thạc sỹ, 19 chuyên ngành tiến sỹ.Chương trình Thạc sỹ Tài chính 

(Quản lý Nguồn vốn) là chương trình hiện đang thu hút rất nhiều sinh viên Pháp và sinh viên nước ngoài. 

http://cid.ftu.edu.vn/



