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THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 4
Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sỹ
giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Quản lý HEC
thuộc Đại học Tổng hợp Liège, Vương quốc Bỉ

Căn cứ Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT, ngày 11-9-2010 của Bộ GD&ĐT phê
duyệt đề án “Đào tạo Thạc sỹ Phối hợp Chuyên ngành Quản trị Công nghiệp” giữa
Trường Đại học Xây dựng và trường Quản lý HEC-ULg thuộc Đại học Liège, Vương quốc
Bỉ, Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế Trường Đại học Xây dựng trân trọng
thông báo tuyển sinh khoá 4 năm học 2013-2014 với các thông tin và điều kiện dưới đây:
1.

Đối tượng tuyển sinh:
•
Tốt nghiệp các trường đại học khối kỹ thuật và các trường đại học khối kinh tế
•
Trình độ tiếng Anh: Đạt trình độ B2 theo tiêu chuẩn châu Âu (tương đương 5.5 - 6.5
IELTS hoặc 87 - 100 TOEFL)

2.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 25 học viên/ Khóa

3.

Chương trình đào tạo:
•
Giai đoạn 1: (Chương trình do trường Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège và Đại
học Xây dựng cấp bằng.)
Học viên học 12 tháng tại trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) theo chương trình Thạc
sĩ ngành Quản lý Công nghiệp. Chương trình gồm 10 môn học, 26 tín chỉ do Giảng
viên Bỉ và Giảng viên Việt Nam giảng dạy. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, học viên
được trường Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège cấp bằng Thạc sĩ Thực Hành
Quản lý Công nghiệp (Executive Master in Industrial Management) bậc 1 năm và
trường Đại học Xây dựng cấp Chứng chỉ Sau đại học cùng chuyên ngành.
•

•

•
•

•
•

Giai đoạn 2: (Chương trình hoàn toàn do phía Bỉ xây dựng và cấp bằng)
Học viên học 12 tháng tại trường Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège theo chương
trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học ngành Khoa học Quản lý hoặc chương trình đào tạo
Thạc sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật Quản lý. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 tại trường
Quản lý HEC-Ulg thuộc Đại học Liège, học viên được cấp bằng Thạc sĩ Khoa học
Quản lý (Master of Science in Management) bậc 2 năm hoặc bằng Thạc sĩ Khoa học
về Kỹ thuật Quản lý (Master of Science in Management Engineering) bậc 2 năm tùy
theo chuyên ngành lựa chọn của học viên sau giai đoạn 1.
Thời gian và Địa điểm đào tạo: Tại trường Đại học Xây dựng- Giai đoạn 1 và trường Quản
lý HEC-ULg thuộc Đại học Liège (Vương quốc Bỉ) - Giai đoạn 2. Trong giai đoạn 1, thời
gian của các buổi học được thiết kế phù hợp tối đa với điều kiện của học viên.
Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh trong cả 2 giai đoạn.
Chương trình đào tạo nâng cao bằng tiếng Anh trước khóa học (Intensive Bridging
English): Dự kiến bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2013, học viên được học tăng
cường tiếng Anh theo hướng hỗ trợ tối đa để bắt nhịp với chương trình chính khóa.
Chương trình chính khóa giai đoạn 1 sẽ khai giảng vào tuần cuối tháng 9 năm 2013
và kết thúc vào tháng 6 năm 2014.
Chương trình học tập giai đoạn 2 tại Bỉ bắt đầu từ tháng 9 năm 2014.

4.

Kinh phí đào tạo và cơ hội nhận học bổng toàn phần:
•
Học phí cho toàn bộ khóa học 01 năm tại Việt Nam dự kiến là 63.000.000đ/học viên
(Chưa bao gồm học phí khóa tiếng Anh tăng cường và các dịch vụ hỗ trợ khác).
•
Tổ chức Phát triển Quốc tế Wallonie Bruxelles International của Bỉ và trường Đại học
Tổng hợp Liège sẽ ưu tiên đặc biệt cấp nhiều học bổng toàn phần trong giai đoạn 2 (tại
Bỉ) cho các sinh viên xuất sắc của giai đoạn 1.
•
Với các sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 1 không được nhận học bổng khi tham gia giai
đoạn 2 sẽ đóng tiền học 850 EUR/học kỳ và chi phí đi lại, sinh hoạt, ăn ở tại Bỉ.
•
Hồ sơ dự tuyển :
•
Phiếu đăng ký dự thi
•
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, nơi làm việc hoặc nơi ở).
•
2 ảnh 4x6
•
Phô tô Chứng minh thư nhân dân.
•
Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm.

5.

Hình thức xét tuyển:
•
Học viên tham dự chương trình sẽ được tham gia phỏng vấn sơ tuyển do ĐHXD tiến hành
vào cuối tháng 6 năm 2013 và phỏng vấn chính thức của Hội đồng hỗn hợp Việt Bỉ
(trường Quản lý HEC-ULg thuộc Đại học Liège và trường ĐHXD) dự kiến vào cuối
tháng 9 năm 2013 tại trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.

6.

Nhận hồ sơ đăng ký:
•
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01 - 4 - 2013 đến hết ngày 20 - 9 - 2013
•
Hình thức đăng ký: Nhận đăng ký trực tiếp, gửi bản đăng ký qua Fax, Email, điện
thoại.

Để có thông tin chi tiết xin liên hệ
Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - ĐHXD
Nơi tiếp nhận đăng ký và thụ lý hồ sơ : Văn phòng trung tâm ICCEC - Tầng 5, Nhà thí nghiệm 10
tầng, Trường ĐHXD - số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội.
ĐT: (04) 36285371 ; Fax: (04) 36285348 ;
Email : iccec.nuce.hn@gmail.com, Website : http://www.daotaoquoctedhxd.edu.vn;
http://nuce.edu.vn
Hoặc liên hệ : PGS.TS. Đỗ Hữu Thành - Trưởng Điều phối Chương trình - Mobile : 0903214108

