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I. ĐẠI HỌC BORDEAUX
1. Giới thiệu chung
Đại học Bordeaux (tiếng Pháp: Université de Bordeaux) là một đại học lớn ở khu

vực Bordeaux và vùng lân cận. Trường Đại học Bordeaux không chỉ là một địa

điểm lý tưởng cho nghiên cứu, học tập mà còn cung cấp một môi trường thân

thiện, cởi mở và đầy động lực cho tất cả toàn bộ đội ngũ giảng viên, sinh viên.

Trường bao gồm các khoa đào tạo và các viện hoạt động chuyên sâu trong các

lĩnh vực luật học, khoa học chính trị, kinh tế và quản lý. Tiềm năng của trường

thể hiện ở 03 trung tâm đào tạo tiến sĩ (đào tạo các chuyên ngành luật học, khoa

học kinh tế, quản lý và dân số, khoa học chính trị) và 57 chuyên ngành thạc sĩ.

Hiện trường có 50.000 sinh viên; 6.000 chuyên viên và giảng viên và có hơn 200

quan hệ đối  tác với  các đại  học nước ngoài,  trong đó một nửa là châu Âu.

Trường cũng tham gia vào nhiều chương trình hợp tác quốc tế trong khuôn khổ

tài trợ của Pháp, Châu Âu và quốc tế.
2. Xếp hạng và các thành tựu giáo dục

Với truyền thống lâu đời từ những năm 1441 và được xếp hạng trong số

những trường đại học hàng đầu của Pháp về chất lượng giáo dục đào tại và

nghiên cứu,  Đại học Bordeaux là một cơ sở đào tạo đa ngành theo định hướng

nghiên cứu và quốc tế hóa.
Trường được Chính phủ Pháp trao danh hiệu "trường Đại học xuất sắc"

vào năm 2012.
Mỗi chương trình giảng dạy phù hợp với cấu trúc môn học theo tiêu chuẩn

châu Âu và dựa trên 3 cấp: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Hệ thống chuyển đổi tín

chỉ Châu Âu (The European Credit Transfer System - ECTS) được sử dụng trong

toàn bộ các chương trình đào tạo của trường. 
II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

1. Giới thiệu chung
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập ngày 6/3/2007 trên cơ sở

phát triển từ Khoa Kinh tế - ĐHQG HN thành lập tháng 7/1999, tiền thân là khoa

Kinh tế - Chính trị - Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, thành lập tháng 11/1974.
Trường ĐH Kinh tế có năm khoa trực thuộc: Khoa Tài chính Ngân hàng,

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế -

Chính trị, Khoa Kinh tế phát triển và bảy Trung tâm trực thuộc. 
Mục tiêu của Trường là trở thành một trong những trường đại học định

hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo

dục & Đào tạo và của ĐHQGHN, trong đó có một số ngành được kiểm định theo

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của mạng lưới  các trường đại học
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ASEAN (AUN-QA) vào năm 2015; và được xếp hạng ngang tầm với một số đại

học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có một số ngành và chuyên

ngành được kiểm định theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của mạng

lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) vào năm 2020.

2. Các thành tựu giáo dục
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đã đào tạo được hơn 7.000 cử nhân chính

quy tập trung, bán tập trung và 2.017 thạc sỹ trong những năm qua. Hiện nay,

trường có khoảng 1.600 sinh viên chính quy và 750 sinh viên học bằng kép;

1.660 học viên cao học và 69 nghiên cứu sinh.
Trường hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học, các viện

nghiên cứu thuộc 12 nước và vùng lãnh thổ, trong đó đặc biệt phải kể đến đối

tác  là  các  trường đại  học uy tín:  Trường Kinh doanh Haas -  ĐH California,

Berkeley (Hoa Kỳ), ĐH Benedictine (Hoa Kỳ),  ĐH Troy (Hoa Kỳ);  ĐH Princeton

(Hoa Kỳ); ĐH Uppsala (Thụy Điển); ĐH Massey (New Zealand); ĐH Paris 12 Val

de Marne (Pháp); ĐH Bordeaux (Pháp); ĐH Waseda (Nhật Bản)… Bên cạnh đó,

Trường đã xây dựng được hệ thống các đối tác chiến lược trong nước gồm các

tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng và các tập đoàn kinh tế lớn như

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bảo Sơn, Tập đoàn Gami, Tập đoàn Doji,

Ngân hàng Liên Việt, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội…

III. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ
Chương trình Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng và Thương mại quốc tế  tạo

điều kiện cho học viên Việt Nam được theo học một chương trình đào tạo theo

tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế với chi phí thấp.
Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình

giảng dạy, chất lượng đào tạo do Đại học Bordeaux trực tiếp quản lý theo tiêu

chuẩn châu Âu  bao gồm (i)  giảng viên đạt chuẩn quốc tế với phương pháp

giảng dạy tiên tiến; (ii) tài liệu học tập cập nhật và (iii) trang thiết bị cơ sở vật chất

hiện đại.
1. Khung chương trình đào tạo

Chương trình gồm 8 module (14 môn học và 1 luận văn tốt nghiệp)

tương đương 60 tín chỉ Châu Âu (ECTS).
1 tín chỉ = 7,5 giờ

Môn học Giảng viên
Số giờ

giảng
Số tín chỉ
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Module 1: Quản trị ngân hàng 60 8

Các định chế tài chính ĐH Bordeaux 30 4

Quản trị ngân hàng trong nền kinh tế 

của Việt Nam
Trường ĐHKT 30 4

Module 2: Tài chính doanh nghiệp cấp 1 52.5 7

Quản lý tiền mặt ĐH Bordeaux 22.5 3

Phân tích tài chính Trường ĐHKT 30 4

Module 3: Tài chính quốc tế 60 8

Tỷ giá hối đoái, các chính sách ngân 

hàng trung ương và kinh tế quốc tế
ĐH Bordeaux 30 4

Tài chính và thương mại quốc tế ĐH Bordeaux 30 4

Module 4: Các công cụ cơ bản của tài chính 52.5 7

Các thị trường chứng khoán Trường ĐHKT 22.5 3

Quản trị danh mục đầu tư ĐH Bordeaux 30 4

Module 5: Tài chính ứng dụng 52.5 7

Các công cụ thu nhập cố định Trường ĐHKT 22.5 3

Ứng dụng IT trong tài chính ĐH Bordeaux 30 4

Module 6: Tài chính doanh nghiệp cấp 2 60 8

Kế toán tài chính cao cấp Trường ĐHKT 30 4

Kế toán quản trị cao cấp Trường ĐHKT 30 4

Module 7: Các chiến lược bảo hiểm rủi ro 52.5 7

Các công cụ phái sinh ĐH Bordeaux 22.5 3

Thương mại hàng hóa ĐH Bordeaux 30 4

Module 8: Luận văn 8

2. Điều kiện xét tuyển và trúng tuyển
2.1. Điều kiện về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính- ngân hàng hoặc 

chuyên ngành Kinh tế có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Tài chính- 

Ngân hàng; hoặc
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- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Tài chính- Ngân hàng - Bảo 

hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế học, Quản lý và Kinh doanh.
Văn bằng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần được Cục Khảo thí và Kiểm

định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT công nhận.
2.2. Điều kiện về kinh nghiệm làm việc

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc.
- Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc với ứng viên tốt nghiệp loại khá 

trở lên.
2.3. Điều kiện về tiếng Anh

- Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 theo khung tham chiếu chung 

Châu Âu hoặc tương đương (IELTS 5.5, TOEFL iBT 61) trở lên còn trong thời 

hạn có giá trị.
Ứng viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ có thể đăng ký tham dự lớp bồi

dưỡng tiếng Anh do chương trình tổ chức và nộp chứng chỉ đạt trình độ theo yêu

cầu trước khi học chuyên môn.
Sau khi tốt nghiệp, học viên có nhu cầu công nhận văn bằng thạc sĩ

cần đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh do Bộ GD&ĐT quy định tại thời

điểm nộp hồ sơ công nhận văn bằng (nếu có).
2.4. Kỳ thi đầu vào:

 Ứng viên cần hoàn thành 3 phần thi sau:
- Bài thi viết: Bình luận tình huống kinh tế và các lĩnh vực liên quan đến

tài chính - ngân hàng.
- Thi tiếng Anh: các kỹ năng đọc hiểu, nghe và viết
- Phỏng vấn

  Miễn thi tiếng Anh đối với những học viên đã có một trong những bằng

cấp, chứng chỉ sau:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh như nêu trên đây. 
- Có bằng cử nhân, thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh hoặc có bằng cử

nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp mà ngôn ngữ đã

sử dụng trong học tập là Tiếng Anh. (Văn bằng phải có giấy công nhận của Cục

Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2.5. Quyết định trúng tuyển

Sau khi ứng viên nhận được LOA từ Đại học Bordeaux, trường Đại học

Kinh tế - ĐHQGHN sẽ ra quyết định trúng tuyển cho ứng viên.
3. Kinh phí đào tạo

- Lệ phí thi tuyển: 1,068,000 VND 
- Lệ phí đăng ký: 7,517,825 VND (nộp sau khi đạt kỳ thi đầu vào)
- Học phí cho toàn khóa học chính thức: 151,393,798 VND 
Kinh phí đào tạo và các loại phí thu bằng đồng Việt Nam. Mức thu sẽ

thay đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm

thu.
4. Lịch học dự kiến  

Dự kiến tháng 2/2015 - tháng 8/2016
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5. Thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ
- Nhận hồ sơ từ ngày 21/10/2014 đến 31/01/2015
- Ứng viên mua và nộp hồ sơ tại địa chỉ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ
Phòng 106 - Nhà E4 -144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04. 3 754 99 01, máy lẻ 519 | Hotline: 0947 004 809
Email: master_ueb@vnu.edu.vn | Website: www.cite.edu.vn
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