và áp dụng kiến thức kinh tế - tài chính và các kỹ năng phân tích để giải quyết một cách khoa
học các vấn đề thực tế cho chính nơi làm việc của mình.

Thông tin tuyển sinh THẠC SĨ KINH TẾ MAE và DDP năm 2021
Điều kiện dự thi
Yêu cầu về bằng cấp
•
•

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế, khối kinh doanh, quản lý,
hoặc
Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngoài khối ngành kinh tế, kèm chứng chỉ bổ
sung kiến thức (liên hệ VNP để biết thêm chi tiết)

Yêu cầu về tiếng Anh
•
•
•
•
•

Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh (còn thời hạn sử dụng) sau đây: TOEIC 600,
IELTS 5.5, TOEFL 500 BPT, 173 CBT, 61 iBT, hoặc các chứng chỉ tương đương, hoặc
Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc
Bằng tốt nghiệp Đại học toàn thời gian tại nước ngoài, chương trình học bằng tiếng Anh,
hoặc
Bằng tốt nghiệp Đại học từ các chương trình liên kết được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh (thí sinh phải nộp giấy xác nhận)
Đối với thí sinh không thuộc các trường hợp trên, bắt buộc tham dự Bài Kiểm tra trình độ
tiếng Anh đầu vào tại VNP và đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh khi trúng tuyển.

Môn thi: Thí sinh làm bài thi bằng tiếng Anh hai môn:
•
•

Kinh tế học
Kiểm tra năng lực bằng trắc nghiệm dạng GRE.

Lịch thi tuyển: 18/07/2021
Lớp ôn tập: khai giảng 04/05/2021 (học tối 3-5 từ 18g30 đến 20g30).
Lệ phí ôn tập: 3.000.000 VNĐ (bao gồm tài liệu ôn tập và lệ phí dự thi)
Học phí: Mức học phí cho chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng (MAE) của VNP trong năm
2021 là 168.000.000 VNĐ, chia thành 4 đợt đóng, mỗi đợt 42.000.000 VNĐ
Thí sinh liên hệ tìm hiểu thông tin, đăng ký ôn tập và nộp hồ sơ dự thi tại:

Chương trình Việt Nam - Hà Lan (VNP)
•
•
•
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