
 NỘI DUNG GIỚI THIỆU TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ CID  

 

1. Giới thiệu Trung tâm Phát triển quốc tế CID: 

 

Trung tâm Phát triển quốc tế - CID (Center for International 

Development) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương được 

thành lập năm 2010 với mục tiêu tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với môi 

trường học tập theo chuẩn quốc tế, hiện đại, năng động và chất lượng cao. 

Sau gần 10 năm phát triển, Trung tâm phát triển quốc tế không ngừng tìm 

kiếm các đối tác là các trường Đại học uy tín trên thế giới, mở rộng, phát 

triển các chương trình liên kết đào tạo bậc học Đại học và Sau Đại học, phù 

hợp cho nhiều đối tượng sinh viên và học viên, cũng như các chương trình, 

mô hình hợp tác quốc tế với các trường Đại học, tổ chức quốc tế trong và 

ngoài khu vực.   

2. Giới thiệu về các chương trình đào tạo: 

2.2. Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị tài chính Việt - Pháp: 

Chương trình được phê duyệt theo Quyết định số 3118/QĐ-BGDĐT ngày 

1/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập chương trình và 

quyết định gia hạn chương trình số 2574/QĐ-ĐHNT ngày 01/12/207. 

2.2.1. Giới thiệu chung: 

Với bề dày gần 10 năm đồng hành cùng con đường sự nghiệp của những nhân 

sự đam mê và có khát vọng phát triển trên lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng, chương 

trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Tài chính Việt - Pháp của trường ĐH Ngoại 

thương và ĐH Rennes 1 (Pháp) - Top 7 các trường Đại học công lập tại Pháp, 

ngày càng khẳng định tên tuổi của mình với sự phản hồi tích cực từ cá nhân người 

học cũng như sự công nhận từ các tổ chức trong lĩnh vực tài chính. 

Định hướng đào tạo chuyên sâu về Quản trị Nguồn vốn, phương pháp đào tạo 

ứng dụng, chương trình mang đến cơ hội lấy bằng Thạc sĩ quốc tế có giá trị toàn 

cầu ngay tại Việt Nam.  

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Tài chính 

- Quản lý Ngân quỹ do trường ĐH Rennes 1 cấp, có giá trị trên phạm vi toàn thế 

giới và được các trường đại học quốc tế công nhận để học tiếp bậc tiến sĩ.  



2.2.2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học và có trình độ ngoại ngữ B2 theo 

Khung tham chiếu chung Châu Âu và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của chương 

trình liên kết.  

2.2.3. Thời gian và chương trình đào tạo: 

Thời gian đào tạo 12 tháng. Chương trình đào tạo do ĐH Rennes 1 chịu 

trách nhiệm cung cấp gồm 60 tín chỉ ECTS.  

2.2.4. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương.  

2.2.5. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh  

2.2.6. Đội ngũ giảng viên: Gần 50% Giảng viên ĐH Rennes 1, 50% còn lại là 

giảng viên trường ĐH Ngoại thương và doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân 

hàng.  

2.2.7. Đơn vị triển khai: Trung tâm Phát triển quốc tế trường ĐH Ngoại thương 

2.2.8. Nội dung đào tạo chính: 

- Quản trị dòng tiền 

- Kỹ năng thanh toán quốc tế 

- Thị trường quốc tế và chứng khoán phái sinh 

- Quản trị rủi ro tài chính (rủi ro lãi suất, rủi ro tài chính, rủi ro thị trường 

ngoại hối; rủi ro định tính)  

- Quản trị dòng tiền điện tử (Thuật toán ; Lập trình VBA) 

- Quản trị tín dụng 

- Hệ thống thông tin (Phần mềm quản lý ngân quỹ) 

- Kế toán và Tài chính 

- Hội thảo Tài chính 

- Luận văn tốt nghiệp 

2.2.9. Học phí: 130.000.000 VNĐ, chia làm 2 kỳ đóng: 

● Kỳ 1: 70.000.000 VNĐ 

● Kỳ 2: 60.000.000 VNĐ 

2.2.10. Các bước nhập học: 



● Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn tại 

http://cid.ftu.edu.vn . Nộp hồ sơ tới Văn phòng Trung tâm Phát triển quốc 

tế 

● Bước 2: Tham gia phỏng vấn xét tuyển 

● Bước 3: Nhận kết quả thông báo xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ nhập học, 

học phí để chính thức tham gia chương trình.  

Văn phòng Trung tâm Phát triển quốc tế 

Địa chỉ:       P.1204-1205, tầng 12, nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 

Chùa Láng, Hà Nội. 

Văn phòng tuyển sinh: Phòng 203, nhà F, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Email:             cid@ftu.edu.vn 

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

Facebook:  fb.com/cid.ftu.edu.vn 

Hotline:  0888712656 

Liên hệ, tư vấn chương trình: 

Thạc sĩ Bùi Mai Anh  

Email:          maianhbui@ftu.edu.vn 

Điện thoại:  0989020808 

Thạc sĩ Hà Cẩm Vân  

Email:           van.ha@ftu.edu.vn 

Điện thoại:   0792651988 

 

http://cid.ftu.edu.vn/
http://cid.ftu.edu.vn/
https://www.facebook.com/cid.ftu.edu.vn/

