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 TIẾN TRÌNH CỦA KHOÁ HỌC VÀ HỌC PHÍ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. KÝ TÚC XÁ MDIS: 

Ký túc xá 
Loại phòng (Đăng ký 
ở 4 hoặc 6 tháng) 

Giá/ tháng/ 
người (SGD) 

Các chi phí khác 
(SGD) 

MDIS 
HOSTEL 

1 người 882.75 Phí đăng ký  
(Không hoàn lại) 

53.5 
2 người (có ban công) 722.25 

2 người (có cửa sổ) 668.75 
Đặt cọc Tiền phòng 1 tháng 

4 người (có ban công) 535 

4 người (có cửa sổ) 481.5 
Dịch vụ đưa đón 

sân bay 
117.7 

* Giá phòng trên đã bao gồm 7% thuế GST và miễn phí sử dụng internet, các đồ đạc trong phòng và các dịch vụ giải trí. 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀ XIN VISA: 

Giai đoạn Giấy tờ cần chuẩn bị Số bản 
 
 
Khi bắt đầu nộp hồ sơ 

Bản sao giấy khai sinh 02 
Bằng tốt nghiệp và bảng điểm (học bạ) của 2 cấp học cao nhất 02 
Copy hộ chiếu 02 
Ảnh 4x6 (nền trắng) 04 
Khai form đăng ký học của MDIS, Form Visa  
Nộp phí đăng ký nhập học + Phí xét đơn visa SV bằng hình thức 
chuyển khoản hoặc mua bankdraft

S$ 321 

Sau khi được thông báo có thư 
chấp nhận cấp visa của Sở di 
trú và ký hợp đồng sinh viên 

Nộp tiền học phí và các chi phí khác theo Hợp đồng sinh viên Tùy khoá 
học 

 
IV. YÊU CẦU ĐẦU VÀO 

Học phí cho chương trình Số tiền 
(SGD) 

Thạc sĩ Tài chính (24 tháng) 40,660
Tiếng Anh (một cấp độ - 2 tháng) 2,461
Các chi phí khác
Phí bảo hiểm/năm 45
Lệ phí thi chứng chỉ tiếng Anh chuyên nghiệp PCIE (nếu 
học tiếng Anh tại MDIS) 

278.2

Phí học khoá kỹ năng làm việc trước khi tốt nghiệp 160.5
Phí hành chính cho cả khoá học  1,926
Phí thành viên MDIS và phí thành viên 2 năm đầu tiên 
(có thể thay đổi) 

     272.85

Phí đăng ký nhập học 321
Phí visa sinh viên 90

Các phí trên đã  bao gồm thuế hàng hoá và dịch vụ 7%. 
 

Tiếng Anh từ 1-5 cấp độ 
(2 – 10 tháng) 

Thac sỹ Tài chính 
 (24 tháng) 

THẠC SỸ TÀI CHÍNH 
 

(ĐƯỢC CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG GRENOBLE– PHÁP) 
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 Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.5(không có điểm nào dưới 6.0)/ TOEFL 587/ hoặc hoàn thành khoá tiếng  
Anh chỉ PCIE tại MDIS với điểm C trở lên 

 Sinh viên đã tốt nghiệp đại học  
 Kỳ khai giảng tiếng Anh 2016: 04/01, 07/03, 09/05, 04/07, 29/08, 24/10 

 Khai giảng khoá học MSc Finance: 6/10 
 

V.CẤU TRÚC KHÓA HỌC 
 

Môn học Thời gian 
Năm 1: 
Giai đoạn 1: Cơ bản về Tài chính 

1. Phân tích chứng minh Tài chính và Kế toán 
2. Phương pháp lượng về Tài chính 
3. Tài chính doanh nghiệp và quyết định đầu tư 
4. Kinh tế học về Tài chính 

Giai đoạn 2: Quản trị tài chính chuyên ngành 
1. Chia tách và sáp nhập và đánh giá doanh nghiệp 
2. Quản trị tài chính quốc tế 
3. Đạo đức, tiêu chuẩn chuyên môn và quản trị doanh nghiệp 
4. Hệ thống kiểm soát quản lý 
5. Kiểm toán và Quản lý rủi ro 

Giai đoạn 3: Tài chính nâng cao 
1. Phân tích chứng minh tài chính nâng cao 
2. Những hạng mục đầu tư theo doanh thu cố định 
3. Vốn phái sinh 
4. Quản trị tài sản cố định 
5. Cơ cấu lại tài chính, LBOs và vốn liên doanh 

Giai đoạn 4: Môn tự chọn 
1. Tài chính doanh nghiệp (học tại MDIS Singapore): 
+ Kiểm soát tình hình chiến lược 
+ Quản trị nguồn tiên mặt và các quan hệ ngân hàng 
2. Công cụ Công nghệ thông tin trong thị trường tài chính (học tại Grenoble, Pháp) 
3. Căn bản về Tài chính Hồi giáo (học tại Grenoble, Pháp) 
4. Căn bản về Tài chính vi mô (học tại Grenoble, Pháp) 

Giai đoạn 5: Ứng dụng 
     1. Trò chơi ứng dụng 
     2. Phương pháp nghiên cứu và hội thảo chuyên đề  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 tháng 

Năm 2 
Đề án quản trị - Luận văn 
Đề cương đề án phải nộp trong năm 1, và được đánh giá bởi Giảng viên do sinh viên lựa chọn trong danh 
sách cung cấp bởi GGSB. 
Luận văn với độ dài 20,000 từ phải được nộp trong vòng 21 tháng kể từ khi khóa học bắt đầu. 
Trong thời gian này, sinh viên có thể làm việc part-time, full-time hoặc về nước mình, trao đổi online, 
email và điện thoại với giảng viên hướng dẫn 

 
 
 

12 tháng 

 
V. THÔNG TIN ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC 
 Nằm tại tâm điểm khu trung tâm kinh tế “Europole” và bên cạnh Trung tâm thương mại thế giới, 

Grenoble Graduate School of Business (GGSB) đóng vai trò chủ đạo trong các vấn đề của Châu Âu và 
quốc tế. Thành lập từ năm 1984, trường Quản trị Grenoble là một trong những trường quản trị tốt nhất 
châu Âu. 

 GGSB nằm trong top 1% trường kinh tế duy nhất trên thế giới đạt cả 3 chứng nhận: 
 AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) 
 EQUIS (European Quality Improvement System) 
 AMBA (Association of MBAs) 

 GGSB nằm trong Top 30 trường kinh doanh tốt nhất châu Âu, theo Financial Times. 
 Chương trình Thạc sỹ Tài chính được xếp hạng thứ 9 trong bảng xếp hạng các chương trình thạc sỹ 

toàn cầu, theo Financial Times năm 2012, gồm vị trí thứ 4 trong hạng mục “Khả năng xin việc của khóa 
học quốc tế” và vị trí thứ 7 trong hạng mục “Khả năng thích nghi quốc tế” 

 Khóa giành vị trí thứ 5 trong top các khóa Thạc sỹ tài chính tốt nhất tại Pháp 
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 75% môn học do các giảng viên của GGSB giảng dạy, 25% môn do các giảng viên của MDIS thực hiện. 
Phương pháp nghiên cứu và các môn hội thảo chuyên đề, đề án sẽ được giảng dạy bởi giảng viên 
GGSB. 
 


