
Bằng cấp Quốc Tế, cấp bởi đại học La Trobe, 
nhóm 20 trường Đại học hàng đầu của 
Australia

Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế

Giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh

Chi phí hợp lý

Truy cập cơ sở dữ liệu học tập khổng lồ từ thư 
viện online của đại học La Trobe, Australia

Cơ hội kết nối với 1000 sinh viên MBA đã tốt 
nghiệp từ chương trình

85% tỷ lệ giáo viên nước ngoài

Top 14 những chương trình MBA tại Châu Á Thái Bình Dương 
do QS TOPMBA công bố

Xếp hạng 5 sao – thứ hạng cao nhất cho Chương trình MBA 
năm 2011 - 2014 do Graduate Management Association of 
Australia trao tặng

Chương trình MBA đầu tiên tại Australia & thứ 2 tại Việt Nam 
nhận chứng chỉ về tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu - EFMD 
EPAS do European Foundation trao. 

Được công nhận bởi PRME (Principles of Responsible 
Management Education), tổ chức do Liên Hợp Quốc sáng lập

TOP MBA
14th POSITION 2014/2015

Tại sao chọn La Trobe MBA? Thành tựu

Thời gian học: 18 tháng
Loại hình: Toàn thời gian
Tuyển sinh: Tháng 9 & Tháng 3 hàng năm

Bắt kịp xu thế hiện đại của các 
doanh nghiệp trên toàn cầu
Song song với phát triển doanh nghiệp, trách nhiệm 
xã hội cũng đã trở thành một trong những mối quan 
tâm của những nhà quản lý, nhằm tạo nên những 
thay đổi tích cực cho thế giới và hình ảnh đẹp cho 
doanh nghiệp. Sau 10 năm đào tạo, từ năm 2013, 
đại học La Trobe và đại học  Hà Nội đã đổi mới 
chương trình MBA. Chương trình giảng dạy tập trung 
hơn đến việc đào tạo ra các thế hệ doanh nhân, 
những nhà quản lý biết xây dựng doanh nghiệp phát 
triển bền vững với đạo đức kinh doanh & trách 
nhiệm xã hội cao. 

Cơ hội thăng tiến từ lối tư duy 
làm việc mới
Việc phát triển các kỹ năng cá nhân và nghiệp 
vụ quản lý cho các doanh nhân đem lại lối tư 
duy mới trong phong cách làm việc. Chương 
trình MBA của Đại học La Trobe hướng đến 
việc đào tạo những nhà lãnh đạo kinh doanh 
có khả năng quản lý tốt, thích ứng với những 
thử thách thực tế mà doanh nghiệp có thể gặp 
phải, để xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh 
của doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội đối với 
đồng nghiệp và cộng đồng luôn luôn được đào 
tạo song song với kỹ năng lãnh đạo.

Chương trình MBA tại La Trobe - Hanu là 
chương trình rất tốt, tập trung đào tạo kiến thức 
quản lý, kỹ năng cá nhân và kỹ năng làm việc 
chuyên nghiệp. Những kỹ năng này đã hỗ trợ tôi 
rất nhiều trong con đường phát triển sự nghiệp. 
Ngoài ra, đây cũng là nơi tôi kết nối được với rất 
nhiều những nhà quản lý khác.

Phạm Ngọc Long

Cựu sinh viên MBA Khóa 8
Giám đốc Dịch vụ Thuế
Công ty Grant Thornton Việt Nam

Chương trình 
Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh
Master of Business Administration 

Định hướng
trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp

Gương mặt 
tiêu biêu



Chương trình đào tạo liên kết được phép của 
Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VP-
CP-QHQT ngày 21/02/2003) và Bộ Giáo Dục 
và Đào tạo (Văn bản số 4657/QHQT ngày 
5/6/2003)

Cấu trúc chương trình
Môn bắt buộc
Các môn bắt buộc cung cấp những kỹ 
năng quản lý tổng quát cần có đối với 
những nhà quản lý ở các doanh nghiệp 
hiện đại.

Môn tự chọn
Các môn tự chọn cho sinh viên cơ hội lựa 
chọn giữa việc phát triển kiến thức và 
kinh nghiện chuyên sâu trong một lĩnh 
vực chuyên môn hoặc đa dạng hoá các 
kỹ năng và kiến thức trong các lĩnh vực 
chuyên môn khác nhau. Các môn tự chọn 
bao gồm: 
• Quản trị doanh nghiệp
• Phát triển nhân viên
• Quản trị nhân sự 
• Luật kinh doanh quốc tế
• Đầu tư
• Hệ thống thông tin quản lý và Quản lý 
tri thức. 

Trải nghiệm thực tiễn
Ngoài các môn học, sinh viên La Trobe 
MBA cần hoàn thiện 2 bài e-portfolio (hợp 
phần tổng kết bắt buộc sau mỗi 4 môn 
học) và 1 boardroom simulation (Mô 
phỏng hoạt động Hội đồng quản trị). 
Boardroom simulations là hoạt động mô 
phỏng giúp học viên tìm hiểu về vai trò, 
cách thức hoạt động của hội đồng quản 
trị, trải nghiệm quá trình ra quyết định 
của HĐQT thông qua các tình huống 
doanh nghiệp.

Đội ngũ giảng viên
10 môn bắt buộc được giảng dạy bởi các 
giáo sư, giảng viên chính của đại học La 
Trobe từ Australia. 02 môn tự chọn do các 
giảng viên đại học Hà Nội giảng dạy. 
Giảng viên là những tiến sĩ có chuyên 
môn cao và dày dặn năm kinh nghiệm 
giảng dạy.

Thời gian học
Thời gian học vào ngày Thứ 7, Chủ Nhật 
và sau giờ làm việc từ 18h00 – 21h00 
các ngày trong tuần.

Số buổi học mỗi tháng: 10 buổi 

Lệ phí & học phí
Lệ phí nhập học: 650.000 VNĐ, chỉ nộp 
khi nhận được thư mời nhập học của đại 
học La Trobe & đại học Hà Nội.

Tổng học phí cho chương trình: 
315,000,000 VNĐ* (cho 12 môn học, 
học phí đóng theo từng môn học).

*Học phí này tương ứng với 14,000 USD tại tỉ giả 
VND - USD năm 2015. Đại học La Trobe, Úc bảo 
lưu quyền thay đổi học phí.

Liên hệ mua hồ sơ tại Văn phòng La Trobe tại đại học Hà Nội. Lệ phí: 30,000 VNĐ

Đơn xin học (theo mẫu của đại học La Trobe)
02 thư giới thiệu (theo mẫu của đại học La Trobe)
01 Bản dịch có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học
01 Bản dịch có công chứng Bảng điểm đại học
01 Bản sao có công chứng Chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL (nếu có)
Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh
02 ảnh 4x6

Hồ sơ nhập học
1
2
3
4
5
6
7

Tốt nghiệp đại học (các chuyên ngành và các loại hình đào tạo)

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.5 (Không có kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc TOEFL 
575 hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường đại học Hà Nội.

Yêu cầu nhập học

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3
Phát triển kỹ năng làm 

việc chuyên nghiệp

Kế toán tài chính 
và quản trị

Giá trị, đạo đức và sự đa 
dạng của tổ chức

Quản trị học căn bản

Hợp phần tổng kết 
(online)(E-portfolio)

Hợp phần tổng kết 
(online)(E-portfolio)

Marketing

Phân tích và lập mô hình 
kinh doanh

Phân tích tổ chức

Quản trị tài chính

Quản trị chiến lược

Lãnh đạo với trách nhiệm xã 
hội

Môn tự chọn

Môn tự chọn

Trải nghiệm hoạt động 
của Hội đồng quản trị 

Mọi chi tiết xin liên hệ
Phòng 202, Nhà B, Trường đại học Hà Nội, 264/266, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043 5541 796 hoặc 043 5533 671 | Email: vplatrobe@gmail.com

Website: http://www.latrobe.hanu.edu.vn và http://www.latrobe.edu.au


