
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
  

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

 

1. Tên chƣơng trình: Chƣơng trình đào tạo thạc sỹ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp 

2. Đối tƣợng tuyển sinh 

2.1. Điều kiện về văn bằng và chứng chỉ 

- Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc 1 trong 2 khối sau: 

 Khối 1: Kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, luật 

 Khối 2: Công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, xây dựng, kiến trúc… 

(không phân biệt hệ đào tạo là chính quy, tại chức hay từ xa…) 

- Có chứng chỉ bổ sung kiến thức 5 môn, mỗi môn 3 tín chỉ: 

 Khối 1 học 5 môn: Đại cương về quản trị công nghệ, thiết kế và công nghệ, đại cương về phát triển doanh nghiệp, nhập môn 

khoa học quản trị, hệ thống pháp luật Việt Nam về công nghệ và doanh nghiệp. 

 Khối 2 học 5 môn: Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, đại cương về phát triển doanh nghiệp, nhập môn khoa học quản trị, hệ thống 

pháp luật Việt Nam về công nghệ và doanh nghiệp. 

Lớp học bổ sung kiến thức dự kiến được tổ chức từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2012, học vào một số buổi tối trong tuần, ngày thứ 7 

và Chủ Nhật hàng tuần. Lịch học cụ thể sẽ được Ban điều phối chương trình gửi email và thông báo tới từng người đăng ký.  

Chứng chỉ có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp, người học có thể lấy chứng chỉ từ khóa 1 để thi tuyển các khóa 2, 3, 4. 

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác 

- Có ít nhất 1 năm công tác trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… (tính từ thời điểm ký quyết định tốt nghiệp 

đến ngày dự thi). 

- Thuộc 1 trong 3 nhóm đối tượng sau: 

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp thực hiện công tác quản trị khoa học kỹ thuật, quản lý 

kinh tế, quản trị công…  các cấp từ Trung ương tới địa phương. 

 DOANH NGHIỆP: nhân viên các cấp tại doanh nghiệp, văn phòng đại diện, doanh nghiệp vốn FDI (kể cả nhân viên quản lý 

người nước ngoài). 

 GIẢNG DẠY: giảng viên các trường cao đẳng, đại học khối kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh có nhu cầu nâng cao 

trình độ để giảng dạy các môn học về quản trị công nghệ, phát triển doanh nghiệp hoặc các môn khoa học liên ngành. 

3. Hình thức thi tuyển 

- Bài thi đánh giá năng lực theo dạng thức GRE 

- Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn 

- Tiếng Anh: theo tiêu chuẩn của ĐHQGHN 

Lớp ôn thi dự kiến được tổ chức từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2012, học vào một số buổi tối trong tuần, ngày thứ 7 và Chủ nhật 

hàng tuần. Lịch học cụ thể sẽ được Ban điều phối chương trình gửi email và thông báo tới từng người đăng ký.  

4. Thời gian 

- Hàng năm có 2 đợt thi tuyển vào tháng 4 và tháng 9 (xem thông báo tuyển sinh trên website của Đại học Quốc gia Hà Nội 

http://vnu.edu.vn/home hoặc trên website của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN http://ueb.vnu.edu.vn) 

- Năm 2012 tổ chức thi tuyển khóa 1 vào tháng 9/2012: 

 Thời gian phát hành hồ sơ: 1/5/2012 – 20/7/2012 

 Thời gian đăng ký học bổ sung và ôn thi: 1/5/2012 – 30/6/2012 

 Thời gian học bổ sung và ôn thi: từ tháng 6 tới tháng 8 năm 2012 (dự kiến) 

 Thời gian thu hồ sơ: 23/7/2012 – 10/8/2012 

 Thời gian thi: ngày 8 – 9 tháng 9/2012 

5. Lệ phí 

- Lệ phí đăng ký hồ sơ: 50.000đ/bộ,  

- Lệ phí học bổ sung kiến thức: 150.000đ/tín chỉ x 15 tín chỉ = 2.250.000đ 

- Lệ phí dự thi: 300.000đ/thí sinh 

- Học phí: 105.000.000đ/khóa học nộp thành 2 đợt vào đầu và giữa khóa học 

6. Thủ tục đăng ký hồ sơ: người học có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức đăng ký sau 

6.1. Đăng ký trực tiếp 

- Giấy tờ cần mang theo: 

1. Bằng tốt nghiệp đại học: photo công chứng hoặc bản gốc 

2. Bảng điểm đại học: photo công chứng hoặc bản gốc 

http://vnu.edu.vn/home
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- Lệ phí mang theo: 

 Đăng ký học bổ sung kiến thức: 2.250.000đ nộp tại Phòng Kế hoạch Tài chính, phòng 404 nhà E4, Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN (sau khi được tư vấn, đăng ký hồ sơ, đăng ký học bổ sung tại Văn phòng điều phối). 

 Đăng ký hồ sơ: 50.000đ nộp tại Văn phòng điều phối sau khi nhận hồ sơ. 

- Giấy tờ cần hoàn thiện: Đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu), hoàn thiện tại Văn phòng điều phối trước khi nộp lệ phí. 

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng điều phối chƣơng trình, phòng 310 nhà E4 – Đại học Kinh tế, ĐHQGHN – số 144 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37547506 (máy lẻ 333) – 0986281028 – 0947783459 

6.2. Đăng ký trực tuyến (qua email) 

- Giấy tờ và thông tin cần gửi: 

1. Bằng tốt nghiệp đại học: scan bản gốc 

2. Bảng điểm đại học: scan bản gốc 

3. Các thông tin cần gửi: họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, đơn vị công tác, trường tốt nghiệp, ngành và chuyên ngành tốt 

nghiệp, năm tốt nghiệp, loại tốt nghiệp, hệ đào tạo, địa chỉ liên hệ, điện thoại (cố định, di động), email liên hệ. 

Địa chỉ email nhận đăng ký trực tuyến: ueb.tmd@gmail.com  

- Lệ phí học bổ sung cần chuyển khoản:  

 Số tiền chuyển khoản: 2.250.000đ 

 Nội dung chuyển khoản (ghi đầy đủ): Họ và tên. Số phiếu (anh/chị vui lòng gọi tới Văn phòng điều phối đăng ký để nhận 

thông tin về số phiếu của mình). Nộp tiền học bổ sung ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp. 

Ví dụ: Tran Quoc Tuan. So phieu 05. Nop tien hoc bo sung nganh Quan tri cong nghe va Phat trien doanh nghiep. 

 Tài khoản tiếp nhận: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

STK 0021000852075 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long   

Sau khi chuyển khoản, anh/chị gửi hóa đơn về địa chỉ email ở trên để Ban điều phối đưa tên anh/chị vào danh sách học. 

- Lệ phí đăng ký hồ sơ: 50.000đ nộp tại Văn phòng điều phối sau khi nhận hồ sơ (có thể nộp khi đi học bổ sung) 

- Giấy tờ cần hoàn thiện: Đơn xin học bổ sung kiến thức (theo mẫu gửi kèm). Anh chị điền đầy đủ thông tin theo mẫu đơn, scan 

chữ ký hoặc ghi “Đã ký” rồi gửi lại cho Ban điều phối theo địa chỉ email ở trên. 

- Hồ sơ sẽ được gửi tới anh/chị khi anh/chị đi học bổ sung kiến thức hoặc qua đường chuyển phát nhanh. 

7. Chƣơng trình khung: 55 tín chỉ = 12 môn học chính + 3 môn học lựa chọn + luận văn; đào tạo theo hình thức tín chỉ  

(tham khảo file Khung chương trình được đính kèm) 

- Môn học chính: 

 Phần kiến thức chung: 2 môn (Triết học, tiếng Anh cơ bản) 

 Phần kiến thức nhóm ngành: 4 môn (Tiếng Anh chuyên ngành; quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực; tài chính và kế 

toán cho nhà quản trị) 

 Phần kiến thức chuyên ngành: 6 môn (Quản trị công nghệ; chuyển giao công nghệ quốc tế; nền tảng phát triển doanh nghiệp; 

doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp quốc tế; quản trị tài sản trí tuệ; quản trị hoạt động và sản xuất). 

- Môn học lựa chọn: chọn 3 trong 6 môn (Quản trị chất lượng và rủi ro; quản trị marketing quốc tế, quản trị hệ thống thông tin 

trong doanh nghiệp; quản trị thương mại điện tử; thiết kế và tích hợp hệ thống kinh doanh; quản trị thay đổi trong tổ chức) 

- Luận văn: 15 tín chỉ 

8. Một số thông tin khác 

- Bằng do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp: Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Master in 

Management of Technology and Entrepreneuship), hệ chính quy. 

- Thời gian đào tạo: 18 – 24 tháng, học vào sáng và chiều các ngày thứ 7 và Chủ Nhật 

- Chất lượng đào tạo: 

 Khung chương trình theo chuẩn quốc tế, các giáo trình, đề cương, bài giảng và tài liệu tham khảo cập nhật. 

 Giảng viên là các GS, PGS, TS với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác; một số môn có giảng viên quốc tế, 

các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị khoa học - công nghệ và phát triển doanh nghiệp. 

 Học bằng tiếng Việt. Một số môn học có giảng viên nước ngoài giảng dạy có trợ giảng phiên dịch. Khuyến khích học viên 

làm luận văn bằng tiếng Anh. 

 Bài giảng dễ hiểu và đề cao tính ứng dụng thực tiễn, có ví dụ minh họa phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên. Kết hợp 

giảng dạy với nghiên cứu khoa học, tham quan thực tế, hội thảo, seminar, trao đổi với chuyên gia. 

 Phòng học hiện đại, có đầy đủ các thiết bị giảng dạy. 

 Người học được tham giá đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và đề xuất những thay đổi để cải tiến. 

 Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình ôn thập kiến thức, học tập và làm luận văn tốt nghiệp. 

9. Địa chỉ liên hệ trực tiếp 

Văn phòng điều phối chƣơng trình: Phòng P310 nhà E4, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 04.37547506 (máy lẻ 333) – 0986281028 – 0947783459 (Ms. Hương).   

Website: http://vnu.edu.vn/home/ (mục Thông báo mới) và http://ueb.vnu.edu.vn/ (mục Sự kiện sắp diễn ra) 
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