
 

 

 

 

ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG VÀ ĐẠI HỌC HAWAII 

TUYỂN SINH CHƢƠNG TRÌNH 

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO CẤP 

VIETNAM EXECUTIVE MBA 

(Giấy phép 4891/QĐ-BGDĐT ngày 3/10/2011) 

 

 

Thời gian đào tạo: 22 tháng, chia làm 6 học kỳ học ngoài giờ  

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh 

Địa điểm đào tạo: Tại trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Hà nội. 

Điều kiện nhập học: Ứng viên có bằng đại học chính quy và có 5 năm kinh nghiệm. Điểm trung 

bình đại học phải đạt tối thiểu 2,7-3,0/4,0. 

Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh TOEFL 520 hoặc IELTS 5,5. 

Bằng cấp: Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Cao cấp do trường Đại học Tổng hợp 

Hawai‘i cấp, có giá trị trên phạm vi quốc tế, được các trường đại học quốc 

tế công nhận để học tiếp tiến sỹ 

Đội ngũ giảng viên: Giảng viên của Đại học Hawai‘i và giảng viên do ĐH Hawaii mời giảng 

với sự hỗ trợ giảng dạy của các giảng viên Đại học Ngoại thương đã tốt 

nghiệp các chương trình tiến sỹ nước ngoài. 

Chƣơng trình đào tạo: Là chương trình do trường Đại học Hawai‘i thiết kế và hiện đang được áp 

dụng tại trường Đại học Hawai‘i. Học viên có thể lựa chọn học 100% 

chương trình tại Việt Nam hoặc 16 môn tại Việt Nam và 2 môn tại Đại học 

Hawai‘i, Hoa Kỳ với mức học phí không đổi. 

Học phí:  Tương đương 500 triệu (năm học 2016-2017).  

Tuyển sinh:  Tháng 2 đến tháng 8 hàng năm 

Khai giảng: Tháng 10 hàng năm 

Liên hệ: 

Hotline: 093 341 3546 

Trung tâm Phát triển Quốc tế, P.1204 Tầng 12, Nhà A, Trường Đại học 

Ngoại Thương, 91 Phố Chùa Láng, Hà Nội. 

E-mail: embaha@hawaii.edu,  

Tel: +84.4 32595801, 32595155 (máy lẻ 393, 396, 453) 

Web: http://cid.ftu.edu.vn hoặc http://shidler.hawaii.edu 

 

Trường kinh doanh Shidler vinh dự nằm trong Top 15% các trường kinh doanh trên thế giới được tổ chức 

AACSB kiểm định và chương trình VEMBA Hawai‘i cũng là chương trình đầu tiên ở Việt nam nhận được chứng 

nhận kiểm định danh giá này. Sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hawai‘i tự hào là đối tác 

hàng đầu về đào tạo nhân sự cấp cao của các tập đoàn lớn của Việt Nam và quốc tế như: VNPT, Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam, Vietnam Airline, Deloitte Vietnam, MB Bank, HSBC, Ernst & Young, etc. Tới nay đã có hơn 400 

CEOs, Chủ tịch HĐQT và cấp trưởng phó phòng đến từ các tập đoàn trong và ngoài nước tốt nghiệp từ chương 

trình VEMBA Hawai‘i. 
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