
BO GIAO DIJC vA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
1)41 HQC THAI NGUYEN Dc 1p  - Ty do - Hnh phüc 

S6:435?7TB-DHTN Thai Nguyen, ngày 06 tháng 8 nám 2021 

THÔNG BAO 
TUYEN suu DAO T4O TRINH DQ ThEN SI NAM 2021 

Chtroiig trInh lien kt dào to quc t gifra Di hc Thai Nguyen - Vit Nam 
và Di h9c Central Philippine - Philippines 

KInh gi: 
- Các vin nghiên ciru; các trtiông DH, CD, THCN và dy ngh& 
- Các c quan; t chic; c sâ san xut, kinh doanh; 
- Các trtxàng ph6 thông; c sc giáo diic, y t và t chirc xA hOi. 

Dai h9c Central Philippine, Philippines ducic thành 1p nàm 1905, là ca si giáo d%ic 

dai h9c nm trong h thing giáo dic cUa B Giáo dic Philippines. Dai  h9c Central 

Philippine duvc chüng nhn dt tiêu chu.n ISO 9001:2015 (CERT NO:CIP/5365/18/06/1061) 

vi dáp irng &rçlc nhüng tiêu chun ISO v h th6ng quân l ch& lucing giáo d%ic. Hin nay, 

Dai h9c Central Philippine &rçvc dánh giá là tru&ig t& nMt cüa min Tây Visayas và là 

tnr?ing throrc xp hang thir 19 trong h th6ng tnr?mg dai  h9c cüa Philippines. 

Can cir vào chi tiêu cho phép v vic tuyn sinh chucmg trInh dào tao  trInh d tin si 

lien kt gita Dai  h9c Thai Nguyen và Dai  Central Philippine cUa Dai  hçc Central 

Philippine k ngày 08/7/2021, Di  hçc Thai Nguyen thông báo tuyn sinh dào tao  trInh d 

tin sT 2 chuyên ngành Quãn trj kinh doanh, Quan trl cong chucmg trInh lien k& giüa Dai 

hçc Thai Nguyen (TNU) và Di hçc Central Philippine (CPU), nhu sau: 

1. NGANH DAO T4O, NGON NGt] DAO TAO vA VAN BANG 

- Chuyên ngành dào tao: 

+ Quãn trj kinh doanh. 

+ Quãn trj Cong. 

- Ngôn ngit dào tao:  tiêng Anh. 

- Van bang: Sau khi hoàn thành chucmg trInh dào tao,  các nghien cüu sinh dt yêu 

cu sê nhn bang Tin 51 Quân l (Doctor of Management) chuyên ngãnh Quãn trj kinh 

doanh, hoc chuyên ngành Quãn trj cong do Dai  h9c Central Philippine cp. Van b&ng cAp 

cho nghien cthi sinh chirnng trInh lien k& có giá trj hoàn toàn nhu van bang cAp cho 

nghien ciru sinh tai  c s& chInh cfia CPU tai  Philippines. 

2. DO! TUNG, DIEU KJN XET TUYEN 

2.1. D6i tw1ng và hInh thác xet tuyln 

- tJng viên Co bng t& nghip thac si dizcic np h s d? tuyên; 

- Xét s tuyn h sa tai  TNU, xét cong nhn trüng tuyn tai  CPU. 
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2.2. Diu kin v van bing 
- T.Tng viên có bang tht nghip trinh d thac sT và dt dim trung trInh chung ti 2.0 trâ 

len theo khung dim cüa CPU (ttrclng ducmg vói dim 6.0 cüa Vit Nam); các nganh dung 
(Quãn fri kinh doanh, Quãn trj cong) hoc phü hcp (Kinh doanh quãn 1, Kinh doanh, 
Quãn trj djch vi du ljch và itt hành, Kinh doanh thtrcing mai,  Quãn trj - Quãn 1, Chinh 
sách công, Quân 1 công, Quãn tn ngun nhãn 1rc) thrcc np h so dang k dir tuyn và 
xét tuyn th.ng. 

- Nguii Co bang t6t nghip thac st ngành gan phãi tham gia khOa hc b6 sung kin 
thirc tir 3-5 mon h9c tuy theo chuyên ngành, ngirii có bang thac si không phái nhóm ngãnh 
dung, phti hqp và ngành gan phãi hc b6 sung kin thirc 11 mon hQc. 

- Khóa hc b sung kin thIrc do Tnthng Dai  h9c Kinh t và Quãn tn Kinh doanh 
ph& hçp vâi CPU t6 chrc. Ching chi dat  yêu cAu các mon hc b6 sung kin thüc phãi có 
dÀy dü trong h so xét tuyn cüa ing viên. 

., . 2.3. Chi tieu tuyen sinh: Nam 2021 
- Chuyên nganh Quan trj kinh doanh: 18 NCS 
- Chuyên ngành Quán trj công: 12 NCS 

2.4. To chfrc dào tao 
2.4.1. TJ,Ô'i gian dào 4w: Khoá dào tao  trong 03 nAm, k ttr khi cO quyt dnh cong nhn 
nghiên cIxu sinh. 
2.4.2. 1)/a diJm dào 410: Tnthng Dai  hQc Kinh t và Quãn trj Kinh doanh - Dai hc 
Thai Nguyen 
2.4.3. Chwong trInh dào 4io 

- Khung chucmg trinh dào tao  và. ni dung: do phIa CPU cung cAp; Chuong trInh dào 
tao dirçcc áp dung cho các khoá dào tao  cüng ngành tai  co sâ chInh CPU. 

- Chircrng trinh dâo t?o  gm 15 mon h9c chuyên môn, tuong duong 46 tin chi Va 1un 
an tirong duong 12 tin chi. 
2.4.4. rnnh thá'c trthn khai khod h9c. 

HQC tp trung theo hQc kS';  vic dánh giá các mon h9c &rçic thc hin theo quy djnh 
v kim tra và thi cüa CPU. Vic dánh giá iun an, các diu kiin cAp bang thirc hin theo 
quy cljnh cCia CPU và các quy djnh cUa Dai  h9c Thai Nguyen. 
2.5. Kinh phI khoá h9c 
2.5.1. Lph1tuy1n sinh 

- L phi h so: 50.000 dng/h so; 
- L phi tuyn sinh: 1.450.000 dng/üng viên/1..n dr tuyn. 

2.5.2. Kinh phi dào 4w 
- Hc phi: 6.900 do la M9/1 nghiên c&u s/nh cho toàn khoá hQc (np bang VND theo 

t giá quy d6i tai  th?ñ dim np hc phi). HQc phi np 6 dcit theo thông báo ci th cUa 
Trithng Dai  hçc Kinh t và Quãn trj Kinh doanh và theo t) giá cüa Bi Tài chInh tai  thyi 
dim Nhà trung ra thông báo np. 

- L phi huóng dn iun an: 500 do la M5/1 nghiên cru sinh (np bang VND theo t 
giá quy d6i tai  th&i dim Nha trixông ra thông báo np). 
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3. YEU CAU yE TIENG ANH BAU VAO 
D6i tucing tuyn sinh It nht phãi Co trInh d Bc 4 theo Khung näng l%rc ngoai ng 6 

Bc dung cho Vit Nam hoc twing diicing. 
4. HO S(1 BANG K'' DI  TUYEN 

T5ng vien Co nguyen vçng theo h9c khóa dào tao  tin sT lien h vâi Tnthng Dai  hçc 
Kinh th vã Quãn trj Kinh doanh - DHTN d nhn mu h sa dng k dr tuyn; ké khai, xac 
nhn dy áü theo quy djnh. H s bao gm: 

- PhiEu däng k di tuyn tin si (Application form); 
- Sci yu 1 ljch trong th?i h?n  6 thäng, có dan ãnh và dóng du giáp lai, xác nhn cüa thU 

tnrâng cc quan quãn 1 hoc UBND xâ/phumg/thj trAn thu?mg trt (n&i chua có vic lam); 
- Cong van cU cli dij tuyn cUa ccc quan quãn l nhân sir (d6i vâi CBCC, VC). Trong 

cong van cU di dào tao  cn ghi rO nOi  dung cam kt tao  diu kin d ngui h9c thrc hin 

dy dU yeu cu v thai gian, h9c phi hInh thUc dão tao; 
- Bàn sao cong chcrng và bàn djch bang, bang dim thac si (khi np h s cAn mang 

theo bàn g6c d 16i chiu); 
- Gi.y chUng nhn lãnh sir b&ng, bang dim thac si (Red Ribbon) cUa Dai  si'r quán 

Philippines tai  Vit Nam; 
- Bàn sao cong chUng chirng chi ting Anh theo quy djnh; 
- Bàn sao cong chUng giây khai sinh; 
- GiAy khám si'rc khOe cUa bnh vin; 
- Bàn sao Cong chCrng các quyt djnh tuyn ding, hqp dng lao dng dài han/diu  >1 

dngcánb; 
- Bang dim các h9c phAn b sung kién thc; 
- B6n ãnh chân dung c 4 x 6 mói chiip 6 tháng gAn day. 

5. TH%I GIAN NHJN HO S 
- Thai gian nhn h sa: Tfr ngày ra thông báo dn ht 15 tháng 09 näm 2021 
- Ncriphát hành và tilp nh.2n h so 
PhOng 501, Trirmg Dai  h9c Kinh th và Quàn trj Kinh doanh 
Din thoai lien h: (0208)3 647 680 Di dng: 0974-529-567 
Website: www.tueba.edu.vn  
D bit them thông tin v Dai  h9c Central Philippine - Philippines, xin vui lông xem 

thông tin tai  Website: www.cpu.edu.vn. 
Trân trQng thông báo d c quan quan l, dcin vj, dja phuong tao  mi diu kin thun 

lqi v thai gia va vt cht d nguii h9c CO th tham gia khOa hQc. 

No'i nhin: 

- Nhu kinh gui; 
- Các dcin vj dào to sau di hçc; 
- Tnr&ng DH KT&QTKD; 
- Ltru VP, HTQT, DT. 
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