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CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH                                                                                            
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC  

(Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Trường Đại học Lao động – Xã hội  

và trường Đại học Công nghệ Sáng tạo Limkokwing, Malaysia) 

 

GIỚI THIỆU TRƢỜNG  

Trường Đại học Limkokwing là một trường đại học lớn nằm trong top 350 trường hàng đầu 

của châu Á. Nhiều nhà lãnh đạo cao cấp, nguyên thủ quốc gia đã tham gia học tập tại Trường. 

Trường có cơ sở vật chất hiện tốt, có khoảng 1.500 giảng viên đến từ các quốc gia. Hiện có 

khoảng 30.000 sinh viên đang theo học  đến từ 150 quốc gia. Trường đào tạo từ bậc cử nhân 

đến tiến sĩ, chương trình đào tạo chất lượng đã được cơ quan kiểm định của Malaisya (MQA) 

kiểm định và công nhận. Website: http://www.limkokwing.net/ 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH 

 Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị 

Nguồn nhân lực giữa Trường Đại học Lao động – Xã hội và Trường Đại học Công nghệ 

Sáng tạo Limkokwing, Malaysia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thực hiện tại 

Quyết định số: 5403/QĐ – BGDĐT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.   

http://www.limkokwing.net/


 Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực 

của Trường Đại học Công nghệ Sáng tạo Limkokwing, Malaysia đã được cơ quan kiểm 

định giáo dục của Malaysia (MQA) kiểm định. MQA là tổ chức kiểm định uy tín được 

Council for Higher Education Accredittation (CHEA) của Hoa Kỳ công nhận.  

 Đối tƣợng học: là những người làm việc trong lĩnh vực nhân sự, quản lý hành chính – 

nhà nước, nghiên cứu, giảng viên, tư vấn, kinh doanh… 

 Mục tiêu đào tạo của Chƣơng trình: Mục tiêu chương trình nhằm đào tạo các chuyên 

gia, quản lý hàng đầu về quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực cho các địa phương, 

các cơ quan/tổ chức, các tập đoàn/doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế nhằm trang 

bị cho các nhà quản lý kiến thức hiện đại theo cách tiếp cận định hướng thực tiễn và phù 

hợp với điều kiện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  

CHƢƠNG TRÌNH  HỌC 

 Chương trình được thiết kế theo 

chuẩn Quốc tế, đã được cơ quan 

kiểm định giáo dục của 

Malaysia (MQA) kiểm định.  

 Chương trình đào tạo: do trường 

Đại học Công nghệ sáng tạo 

Limkokwing cung cấp. 

 Tài liệu học tập: do trường Đại 

học Công nghệ sáng tạo 

Limkokwing cung cấp. 
 

 Cấu trúc chương trình: gồm 12 môn học theo hình thức tín chỉ và 01 luận văn tốt nghiệp: 

 Môn 1: Kế toán Quản trị (3 tín chỉ)  

 Môn 2: Quản trị Marketing (3 tín chỉ) 

 Môn 3: Phương pháp Định lượng trong Kinh 

doanh (3 tín chỉ) 

 Môn 4: Quản trị Tài chính (3 tín chỉ) 

 Môn 5: Nghiên cứu khoa học (3 tín chỉ) 

 Môn 6: Kinh tế học Quản trị (3 tín chỉ) 

 Môn 7: Giao tiếp và Đàm phán trong 

Quan hệ Lao động (3 tín chỉ) 

 Môn 8: Hành vi Tổ chức (3 tín chỉ) 

 Môn 9: Quản trị Nhân lực Quốc tế (3 tín chỉ) 

 Môn 10: Phát triển Nhân lực (3 tín chỉ) 

 Môn 11: Quản trị Chiến lược (3 tín chỉ) 

 Môn 12: Bồi thường & Đàm phán trong 

Quan hệ Lao động (Lựa chọn) (3 tín chỉ) 

 Môn 12: Luật Lao động và Công nghiệp 

(Lựa chọn) (3 tín chỉ) 

 Luận văn (6 tín chỉ) 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH 

 Tốt nghiệp đại học.  

 Có trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương và đáp ứng 

yêu cầu tuyển chọn của chương trình liên kết.  

 Đối với những ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh B2, Trường ĐH Lao động – Xã hội 

sẽ hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng năng lực tiếng Anh cho học viên để đạt 

chuẩn. (học phí do học viên trả). 

 Hình thức tuyển: xét tuyển hồ sơ. 



THỜI GIAN, NGÔN NGỮ VÀ GIẢNG VIÊN         

 Thời gian đào tạo: 2 năm. Lớp 

học được tổ chức linh hoạt và 

học vào thứ 7, Chủ nhật. 

 Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng 

Anh 

 Giảng viên: Giảng viên của trường Đại học 

Limkokwing cử sang và giảng viên Việt Nam đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam. 

VĂN BẰNG 

 

 Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực 

do Trường Đại học Công nghệ Sáng 

tạo Limkokwing, Malaysia cấp và 

đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 

Nam công nhận. 

HỌC PHÍ 

 Học phí: 6.000 USD/khóa. Học viên nộp học phí bằng Đồng Việt Nam tính theo tỷ giá 

liên ngân hàng tại thời điểm nộp. Học phí thu thành 2 đợt theo thông báo. 

TƢ VẤN, PHÁT HÀNH & NỘP HỒ SƠ 

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (Phòng B108, tầng 1, nhà B) 

Trường Đại học Lao động – Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (04) 3556 3446       Website: www.ulsa.edu.vn 

Ngƣời liên hệ: 

Chị Nguyễn Thị Minh Phương: 0912474770; Chị Nguyễn Thị Thu Hà: 0982 745 657  

Email: trungtamhtdtqt@ulsa.edu.vn; qtnlk1.2015@gmail.com  
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