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nhtc pgsm

XÉT TUYỂN

TUYỂN THẲNG

- Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ
- Vòng 2: Chấm bài luận
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp

- Tốt nghiệp chương trình Tiên
tiến, Chất lượng cao và các 
chương trình cử nhân học 
bằng tiếng Anh loại Xuất sắc
/Giỏi (hoặc Khá và có chứng 
chỉ Ielts tối thiểu 5.5).
- Tốt nghiệp các chương trình
cử nhân quốc tế tại nước ngoài
và Việt Nam từ khá trở lên. 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

BẰNG CẤP
- Tốt nghiệp đại học tất cả các
khối ngành.
- Chứng chỉ IELTS 5.5, B2 khung
châu Âu, các chứng chỉ ngoại ngữ
tương đương hoặc tham gia kiểm
tra tiếng Anh đầu vào.
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ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 
Là trường đại học trọng điểm Quốc gia, 
là trường đầu ngành về kinh tế, quản lý 
và quản trị kinh doanh của Việt Nam. 

VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH 
Là đơn vị đầu tiên (Thành lập năm 1956) và là
duy nhất tại Việt Nam trong một thời gian dài 
được phép đào tạo cán bộ ngân hàng – tài chính
có trình độ đại học và trên đại học cho Việt Nam
và các nước bạn. Viện là đơn vị hàng đầu của
Việt Nam về cung ứng nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho hệ thống tài chính nói riêng và 
nền kinh tế Việt Nam nói chung.
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Tôi rất tự hào khi tham gia học 
Thạc sỹ Điều hành Quản trị Kinh
 doanh Quốc tế của Đại học Quản 
trị Paris PGSM tại Việt Nam. Nhờ 
áp dụng kiến thức học được vào 
công việc, công ty chúng tôi lớn 
mạnh hơn rất nhiều, cả về sản 
xuất kinh doanh và hiệu quả 
quản trị. Xin cảm ơn chương trình. 

Các bài giảng từ các giáo sư của PGSM thực
sự hữu ích cho những người làm công tác
lãnh đạo, quản lý, điều hành. Đó là lý do tại 
sao nhiều những người bạn của tôi tại các 
Tập đoàn, tổ chức đã tìm hiểu và lựa chọn
Chương trình PGSM.

Tôi rất tự hào khi tham gia học 
Thạc sỹ PGSM tại Việt Nam. Nhờ 
áp dụng kiến thức học được vào
công việc, công ty chúng tôi lớn
mạnh hơn rất nhiều, cả về sản xuất
kinh doanh và hiệu quả quản trị. 
Xin cảm ơn chương trình. 

Điểm mạnh của chương trình PGSM
là tính linh hoạt và tiếp cận những
tình huống thực tế (Case study).
Khi thực hành những case study
này, những kiến thức tôi còn thiếu
đã được các thầy chuyển giao.
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