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Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh của Cao học Việt Bỉ là chương 
trình hợp tác liên kết giữa Trường Kinh tế và Quản lý 
Solvay Brussels, Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles 
(Vương quốc Bỉ) và Trường Đại học Mở TP.HCM.
Được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1995. 
Chương trình liên tục được cập nhật và đổi mới phù hợp 
với yêu cầu thực tế về trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM THỨ 20  CAO HỌC VIỆT - BỈ

NÉT NỔI BẬT 

Cơ sở đào tạo uy tín: Solvay Brussels School là một 
trong 25 trường đào tạo về quản lý tốt nhất ở Châu Âu và 
được chứng nhận chất lượng quốc tế EQUIS. Tham gia 
chương trình, học viên sẽ được các giáo sư, giảng viên và 
chuyên gia của SBS trực tiếp giảng dạy.
Hỗ trợ học viên hiệu quả: Khi tham gia chương trình, học 
viên sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả nhất từ 
đội ngũ quản lý chương trình. 
Nội dung đào tạo cập nhật: Xu hướng mới nhất của các 
chương trình MBA uy tín nhất trên thế giới được cập nhật 
trong chương trình học. Đó sẽ là nền tảng vững chãi cho 
sự thành công trong công việc và sự nghiệp của học viên.
Lịch học thuận tiện: Các buổi học được tổ chức vào buổi 
tối (từ 18h đến 21h) các ngày trong tuần và ngày nghỉ 
cuối tuần, lịch thi xếp vào 14h thứ Bảy. Vì vậy, học viên 
hoàn toàn có thể tham gia khóa học trong khi vẫn duy trì 
công việc hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC & THỜI LƯỢNG

Chương trình học gồm có 4 modules với 15 môn học, 3 hội thảo kỹ năng mềm, 1 bài tập giữa kỳ, và một đề án công ty.
Gồm 500 giờ học, trải dài trong thời gian 2 năm. Trung bình các môn học cách nhau 01 tháng
(Thông tin chi tiết xin xem thêm trong Brochure hoặc tại website: www.solvay-mba.edu.vn)

Đầu tư hiệu quả vào sự nghiệp – For A Better You!

Học đi đôi với hành: Các giáo sư và chuyên gia giàu kinh 
nghiệm của chương trình sẽ giảng dạy theo phương pháp 
tương tác hai chiều, trao đổi qua các tình huống cụ thể (và 
cả các tình huống ở chính các doanh nghiệp, tổ chức của 
học viên)
Quản lý sự nghiệp: Độc đáo và khác biệt, modules về kỹ 
năng mềm và quản lý sự nghiệp sẽ giúp học viên thăng 
tiến nhanh cả về cấp bậc và lương bổng trong sự nghiệp 
của mình.
Kết quả trông thấy: Học viên sẽ tốt nghiệp chương trình 
với sự tự tin, kiến thức vững vàng về mọi khía cạnh của 
quản lý và hệ thống kỹ năng mềm cần thiết để quản lý và 
lãnh đạo.
Mạng lưới học viên và cựu học viên rộng khắp và ngày 
càng phát triển: Với khoảng 2,200 thành viên ở Việt 
Nam, các hoạt động ngoại khóa đa dạng dành cho học 
viên và cựu học viên được tổ chức thường xuyên là cơ hội 
để trao đổi kinh nghiệm và kết nối quan hệ công việc, bạn 
bè…

Chương trình có hơn 2,200 thạc sĩ trên cả nước tốt nghiệp 
và đạt chuẩn quốc tế. Trong đó có nhiều người hiện đang 
nắm giữ các vị trí cao trong các cơ quan và doanh nghiệp 
lớn của nhà nước và tư nhân, các tập đoàn đa quốc gia và 
các tổ chức quốc tế. 
Nội dung chương trình được thiết kế theo chuẩn Châu Âu 
và được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh bởi các giáo 
sư đến từ Châu Âu.



Đã tốt nghiệp đại học.
Ưu tiên cho những ứng viên có 02 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.
Anh văn thông thạo (Trình độ B2 theo khung tham chiếu trình độ chung châu Âu hoặc tương đương, TOEFL>530; 
IELTS>5.5; TOEIC>600).

ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÀ XÉT TUYỂN

Ứng viên tải hồ sơ tuyển sinh tại trang web www.solvay-mba.edu.vn hoặc gửi email đến ha.ltt@ou.edu.vn để yêu cầu mẫu 
hồ sơ và hướng dẫn;
Nộp bộ hồ sơ tại Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Mở TpHCM; 
Ứng viên với hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời dự thi tuyển sinh. Thi tuyển sinh gồm: thi viết và phỏng vấn với hội đồng tuyển 
sinh gồm giáo sư nước ngoài và giáo sư Việt Nam;
Nhận thông báo kết quả sau sát hạch tuyển sinh;
Nhập học và tham dự khai giảng vào tháng 11 năm 2015.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Bản đăng ký dự tuyển (Application form - theo mẫu);
- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; 
- Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định;
- Thư giới thiệu (nếu có);
- 04 ảnh 3*4cm;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu.

QUI TRÌNH TUYỂN SINH

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Học bổng “Nhà lãnh đạo tương lai”: 3 suất học bổng cho các 
ứng viên MBA hiện đang công tác tại các doanh nghiệp và 
các tổ chức kinh tế xã hội. 
Học bổng Early Bird: chương trình ưu đãi học phí cho các ứng 
viên nộp hồ sơ chậm nhất là trước ngày 13/7/2015.

HỌC BỔNG

Học phí dự kiến: 230 triệu đồng/ toàn khóa (tương đương 
với 10,900 USD) được chia làm 3 lần đóng.
Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng.

HỌC PHÍ (DỰ KIẾN)

LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH 

LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH & NỘP HỒ SƠ
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1.

2.

3.

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thi viết  

Phỏng vấn

Khai giảng 

13/07/2015

15/07/2015

16-17/07/2015

11/2015

15/09/2015

18/09/2015

19-20/09/2015

Thông tin chi tiết về học bổng và điều kiện tham gia 
chương trình học bổng được đăng trên website 
www.solvay-mba.edu.vn hoặc www.ou.edu.vn

Trường  Đại  học  Mở  Tp. HCM
Khoa  Đào  tạo  Sau  Đại  học
Phòng 206,  97  Võ  Văn  Tần,  Q. 3, Tp.HCM, 
Tel: 08-3930.0947
Email: postgraduate@ou.edu.vn
Web: www.ou.edu.vn

Trường Kinh tế và Quản lý Solvay (Việt Nam)
Tầng 9, Tòa nhà Itaxa,
126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp.HCM, Việt Nam
Tel: (08) 6290.3380 – Hotline: 0978.803.733
Email: info@solvay-ulb.org
Web: www.solvay-mba.edu.vn

Học bổng
Nhà lãnh đạo

tương lai Học bổng

(Thời gian có thể thay đổi và sẽ được xác nhận lúc nộp hồ sơ)


