Thông báo tuyển sinh cao học 2021 – Thạc Sĩ Kinh Tế MAE và Thạc Sĩ Bằng Đôi DDP
– Chương trình Việt Nam – Hà Lan VNP
VNP là chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Kinh tế MAE, Thạc Sĩ Bằng Đôi DDP và Tiến sĩ JDP
liên kết giữa trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Quốc Tế Nghiên cứu Xã hội, thuộc Đại học
Erasmus Rotterdam (Hà Lan). Được thành lập từ 1994, trải qua hơn 26 năm phát triển, chương trình
đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng, trường đại
học, các tổ chức phi chính phủ và khu vực công.
Năm 2021, VNP có hai chương trình Thạc sĩ đang tuyển sinh:

1. Thạc sĩ Kinh tế Bằng đôi DDP (Double Degree Programme)
Triển khai từ năm 2016, sự ra đời của chương trình Thạc sĩ DDP giúp học viên có thêm lựa chọn mới,
bên cạnh Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng MAE.
Chỉ trong hai năm, với 18 tháng tại Việt Nam và 6 tháng học tập tại Hà Lan, học viên tốt nghiệp sẽ
nhận được hai Bằng Thạc Sĩ, Master of Science in Applied Economics do UEH và ISS cấp và Master
of Development Studies, do ISS cấp.

2. Thạc sĩ Kinh tế MAE (Master of Science in Applied Economics)
Chương trình học được thiết kế để cung cấp cho học viên 3 khối kiến thức, kỹ năng chính và 1 dự án
nghiên cứu:
•

Kiến thức KINH TẾ HỌC ứng dụng: phân tích sự vận hành của nền kinh tế, cơ chế các
công ty ra quyết định sản xuất kinh doanh, phân tích hành vi người tiêu dùng và hộ gia đình,
cơ chế thương mại trước các thách thức cạnh tranh toàn cầu và biến đổi khí hậu.

•

Kiến thức TÀI CHÍNH ứng dụng cho các vấn đề phát triển: phân tích quyết định tài chính
trong doanh nghiệp, luồng chu chuyển vốn quốc tế, cơ chế vận hành các định chế tài chính và
thị trường tài chính.

•

Kỹ năng PHÂN TÍCH ,xử lý dữ liệu và tư duy khoa học: kỹ năng thu thập, xử lý và phân
tích dữ liệu sử dụng các công cụ thống kê, kinh tế lượng và khoa học dữ liệu; kỹ năng viết
tiếng Anh học thuật và tư duy phản biện; phương pháp tiếp cận vấn đề hệ thống.

•

Dự án nghiên cứu (luận văn thạc sĩ): Hai hướng lựa chọn luận văn tại VNP
Luận văn nghiên cứu hướng học thuật
Dành cho học viên tiềm năng có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu
chuyên nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy hoặc có nguyện vọng học tiến sĩ. Tiêu chí chất lượng
luận văn nhằm đến mục tiêu đăng bài trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế giúp học viên khẳng
định năng lực nghiên cứu và có thêm lợi thế cạnh tranh trong quá trình xét duyệt học bổng
tiến sĩ.
Luận văn nghiên cứu hướng ứng dụng
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của học viên tiềm năng có định
hướng nghề nghiệp trong khối doanh nghiệp hoặc có kỳ vọng nâng cao tri thức và năng lực
giải quyết các vấn đề thuộc doanh nghiệp hoặc tổ chức đang làm việc. Học viên sẽ được học

