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ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

VÌ SAO LỰA CHỌN FEMBA?

Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh do trường Đại học FPT cấp - Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam được 
chứng nhận 3 sao QS Stars

Được đào tạo bởi Viện Quản trị Kinh doanh (FSB)  – Top 3 trường kinh doanh hàng đầu Việt Nam được bình 
chọn bởi Eduniversal, với 19 năm kinh nghiệm triển khai các khóa đào tạo Sau Đại Học

Giảng viên là những chuyên gia có trình độ hàn lâm, có kinh nghiệm thực tiễn và các doanh nhân thành đạt

Phương pháp giảng dạy lôi cuốn và tương tác đa chiều: thông qua học thuyết kiến tạo (Constructivism )

Cơ hội giao lưu kết nối với đội ngũ hơn 2.000 cựu học viên MBA đang nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo tại 
Việt Nam

Trải nghiệm môi trường học quốc tế

Nhà quản lý đang giữ trọng trách đứng đầu các bộ  phận tác nghiệp của doanh nghiệp

Giám đốc chức năng, trưởng phó phòng ban bộ phận

Lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những người có hoài bão và khát vọng trở thành những nhà quản trị



PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Học thuyết kiến tạo (Constructivism)

Với kỳ vọng sẽ đào tạo ra những nhà lãnh đạo, những doanh nhân không chỉ năng động, không chỉ biết áp dụng 
sáng tạo các kiến thức quản trị kinh doanh mà còn biết tận dụng tối đa các tiện ích của công nghệ thông tin cũng 
như hiểu biết về xu thế phát triển công nghệ để đưa ra các quyết định có lợi cho doanh nghiệp của mình; Viện quản 
trị kinh doanh (FSB) Đại học FPT nghiên cứu và tổ chức đào tạo chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh FeMBA.



THI ĐẦU VÀO

HỌC PHÍ

Môn cơ bản: GMAT
Môn cơ sở: Quản trị học
Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh

Phí nhập học: 4.340.000 VNĐ
(Đóng khi học viên trúng tuyển)

Học phí: 93.756.000 VNĐ
(Chia đều làm 3 kỳ đóng)

HÀ NỘI
Tel: 04 6287 1918
Hotline: 093.293.9981
Email: mba_hn@fpt.edu.vn
Add: Nhà C, Tòa nhà Việt Úc, KĐT Mỹ Đình 1
Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

HỒ CHÍ MINH
Tel: 08 39 307 340
Hotline: 090.498.7491
Email: mba_hcm@fpt.edu.vn
Add: Lầu 2, Cao ốc Thiên Sơn
Số 5 Nguyễn Gia Thiều, P.6 Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH (FSB) - ĐẠI HỌC FPT

http://mba.edu.vn/femba

Cung cấp cho học viên:
Các tri thức nền tảng về Quản trị kinh doanh một cách 
hệ thống và cập nhật
“Vũ khí” để phân tích, ra quyết định, dự báo và xử lý tốt 
nhất các tình huống, hiện tượng, con người và hệ 
thống…
Cơ hội thực hành các kỹ năng đàm phán, hoạch định 
chiến lược, tuyển dụng, đánh giá, quản lý nhân sự, lập kế 
hoạch và kiểm soát các hoạt động marketing, tài chính, 
dự án,  chuỗi cung ứng...
Môi trường và công cụ để khám phá chính bản thân 
mình và lựa chọn, tự phát triển những năng lực cốt lõi cá 
nhân
Cơ hội rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện nghệ thuật lãnh 
đạo
Những bài học xương máu, những kinh nghiệm vô giá 
của người đi trước
Động cơ để sáng tạo và tự khẳng định thông qua học 
hỏi - khám phá -  thực hành

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

www.mba.fsb.edu.vn


