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MSc in Finance & Investment  

Master of Science in Finance & 

Investment (vi�t t�t là MSc) là ch��ng 

trình đào t�o Th�c sĩ chuyên ngành Tài 

ch�nh và Đ�u t� tài ch�nh n�i ti�ng c�a 

Tr��ng Đ�i h�c Greenwich. 

Ch��ng trình MSc đ�t tiêu chu�n th�m 

đ�nh ch�t l��ng c�a các t� ch�c th�m 

đ�nh chuyên nghi�p và các c� quan qu�n 

l� nhà n��c v� giáo d�c c�a Anh và châu 

Âu đ�ng th�i đ��c Vi�n CFA c�a M� công 

nh�n.  

MSc th�c hi�n t�i Vi�n Đào t�o Qu�c t� - 

H�c vi�n Tài chính là ch��ng trình ch�nh 

g�c có b�n quy�n c�a Tr��ng Đ�i h�c 

Greenwich (UK), đào t�o b�ng ti�ng Anh. 

B�ng Th�c sĩ Tài ch�nh và Đ�u t� �Finance 

and Investment, MSc� do Tr��ng Đ�i h�c 

Greenwich c�p.  

Theo bình ch�n c�a Guardian University 

Guide năm ����, Tr��ng Đ�i h�c Greenwich 

hi�n đ��c x�p h�ng trong top 3 v� m�c đ� 

hài lòng c�a sinh viên � London. 

 

 



 

P
a

g
e

 1
5

 

M�c tiêu đào t�o MSc  

Trang b� và c�ng c� ki�n th�c lý thuy�t tài 

chính, đ�u t� tài ch�nh� qu�n lý danh m�c 

đ�u t� song song v�i  vi�c tăng c��ng k� 

năng th�c hành đ�u t� tài ch�nh� 

Phát tri�n t� duy ph�n bi�n, phê bình và 

đánh giá� Các h�c viên s� đ��c ti�p c�n 

các v�n đ� đ��ng đ�i v� tài ch�nh và đ�u 

t� tài ch�nh thông qua vi�c gi�ng d�y 

nghiên c�u và th�c hành chuyên môn.  

Phát tri�n kh� năng phân t�ch� t�ng h�p 

các lý thuy�t tài ch�nh căn b�n và �ng 

d�ng th�c t� trong lĩnh v�c tài chính và 

đ�u t�� giúp ng��i h�c c� h�i tr� thành 

chuyên gia lành ngh� v� tài ch�nh và đ�u 

t� tài ch�nh� ch�ng khoán. 

L�i ích khi theo h�c MSc  

Theo đu�i ch��ng trình MSc� ng��i h�c s�:  

- Đ��c m� mang ki�n th�c chuyên 

môn� Đ��c trang b� ph��ng pháp 

nghiên c�u, h�c t�p khoa h�c. Hoàn 

thi�n k� năng ngh� nghi�p. 

- Đ��c h�c ch��ng trình ch�nh g�c 

do Tr��ng Đ�i h�c Greenwich c�p 

và đ�m b�o ch�t l��ng nh� ch��ng 

trình đang gi�ng d�y t�i UK và các 

n��c khác trên th� gi�i. 

- Đ��c quy�n truy c�p vào th� vi�n 

đi�n t� c�a tr��ng Greenwich đ� 

khai thác sách, báo, giáo trình, tài li�u 

h�c t�p và các ngu�n tài nguyên tr�c 

tuy�n khác.  

- Ti�t ki�m th�i gian, ti�t ki�m chi phí. 

Không xa r�i v� trí vi�c làm. Th�i gian 
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đào t�o ch� y�u là cu�i tu�n và ngoài 

gi� hành chính. L�ch h�c đ��c b� trí 

phù h�p v�i cán b� đang gi� các v� 

trí công vi�c quan tr�ng nh�t đ�nh t�i 

các c� quan, doanh nghi�p. 

- Có nhi�u c� h�i thăng ti�n rõ ràng 

sau t�t nghi�p cũng nh� c� h�i hi�n 

th�c hóa tri th�c thành ti�n b�c. 

Chu�n đ�u ra MSc  

Sau khi t�t nghi�p, đ��c c�p b�ng 

Master of Science in Finance & 

Investment (Th�c s� khoa h�c chuyên 

ngành tài ch�nh và đ�u t��, các h�c viên 

hoàn toàn có th�: 

- Tr� thành nhà phân tích lành ngh� 
v� tài ch�nh và đ�u t� tài ch�nh, 
ch�ng khoán. 

- Có cách suy nghĩ, l�i t� duy có t�nh 
ph�n bi�n khoa h�c, óc phán đoán, 
phân t�ch đánh giá đ� ti�p c�n v�i 
các v�n đ� th�c ti�n di�n ra t�i các th� 
tr��ng tài chính, ch�ng khoán Vi�t 
Nam và th� gi�i. 

- Có n�n t�ng lý thuy�t căn b�n và b�n 
v�ng v� tài ch�nh và đ�u t� tài ch�nh, 
bi�t cách �ng d�ng các khái ni�m lý 
thuy�t vào th�c ti�n phân tích kinh 
doanh và đ�u t� tài ch�nh� 

- Có kh� năng s� d�ng các công c� 
phân tích, t�ng h�p, đánh giá các 
v�n đ� phát sinh trong lĩnh v�c kinh 
doanh và đ�u t� tài ch�nh� 

- Đ��c trang b� ki�n th�c c� b�n h� 
tr� đ�c l�c giúp các h�c viên v��t 
qua các kì thi CFA c�p 1 & 2. 

 
CFA là vi�t t�t c�a �Chartered Financial 

Analyst� t�m d�ch là �Nhà phân tích tài 

chính đ��c công ch�ng�.  
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CFA là m�t tiêu chu�n vàng đ� đánh giá 

trình đ� năng l�c, m�c đ� chuyên nghi�p, 

đ�o đ�c ngh� nghi�p trong gi�i đ�u t� và 

phân tích tài chính.  

Ch�ng ch� CFA danh ti�ng do Hi�p h�i 

CFA M� c�p, đ��c công nh�n và s� d�ng 

r�ng rãi trên th� gi�i.  

Khung ch��ng trình MSc  

Ch��ng trình bao g�m � giai đo�n, t�ng 

c�ng 180 tín ch� QCF theo chu�n châu Âu.  

Giai đo�n 1, h�c viên đ��c h�c 3 môn 30 

tín ch� và 4 môn 15 tín ch� (150 tín ch�). Giai 

đo�n 2, h�c viên tri�n khai nghiên c�u và 

vi�t Đ� án nghiên c�u.  

Khung k�t c�u ch��ng trình MSc  

TT Môn h�c 
Mã 
môn 
h�c 

S� 
tin 
ch�  

Hình th�c đánh giá 

1 
Foundations 
of Scholarship 
(FS)  

FINA 
1032 

15  
Mini Lit.Review  

Data Analysis  

2 
Principles of 
Finance (POF) 

FINA 
1082 

30  

Indi Coursework 

Group Coursework 

Exam 

3 
Financial 
Econometrics 
(FE) 

ECON 
1150 

15  
Coursework 

Exam 

4 
Investment 
Management 
(IM) 

FINA 
1086 

30  
Indi Coursework 

Exam 

5 

Financial 
Markets and 
Products 
(FMP) 

FINA 
1121 

30  

Indi Coursework 

Exam 
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TT Môn h�c 
Mã 
môn 
h�c 

S� 
tin 
ch�  

Hình th�c đánh giá 

6 
Research 
Methods 
(RM) 

FINA 
1007 

15  

Statement of 
Intent 

Ethical Approval 

Research Proposal 

SPSS 

7 

Financial 
Analysis and 
Valuation 
(FAV) 

ACCO 
1079 

15  

Indi Coursework 

Group Coursework 

8 
Research 
Project (RP) 

FINA 
1124 

30  
Around 9000 
words 

Ch��ng trình đào t�o MSc r�t phù h�p 

v�i nh�ng ng��i mong mu�n đ��c nâng 

cao trình đ� h�c thu�t v� tài ch�nh và đ�u 

t� tài ch�nh� mu�n đ��c b� sung ki�n 

th�c, hoàn thi�n k� năng hành ngh� 

trong lĩnh v�c đ�u t� tài ch�nh� ch�ng 

khoán, mu�n phát tri�n và thăng ti�n 

trong lĩnh v�c đ�u t� tài ch�nh�  

Tuy�n sinh MSc  

M�i năm� ch��ng trình MSc  tuy�n sinh 2 

khóa:  

- Khóa Mùa Thu khai gi�ng vào tháng 9, 

- Khóa Mùa Xuân khai gi�ng vào tháng 3 

hàng năm� 

Quy mô đào t�o: 60 h�c viên/khoá.   

Vi�c xét tuy�n th�c hi�n theo 2 vòng:  

- Vòng 1:  Xét duy�t h� s��  

- Vòng 2:  Ki�m tra Ti�ng Anh đ�u vào. 
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Đ�i t��ng tuy�n sinh MSc  

Đ�i t��ng tuy�n sinh MSc là các sinh viên 

đã t�t nghi�p đ�i h�c (không yêu c�u kinh 

nghi�m công tác), cán b�, công ch�c t�i 

các c� quan qu�n l� nhà n��c, doanh 

nhân, cán b� ch� ch�t c�a các doanh 

nghi�p, các t� ch�c tín d�ng, ngân hàng, 

công ty tài chính, công ty t� v�n tài chính 

k� toán, công ty kinh doanh ch�ng 

khoán, các qu� đ�u t�� 

Ch��ng trình r�t phù h�p v�i các đ�i 

t��ng mu�n nâng cao trình đ� và có d� 

ki�n thăng ti�n ho�c ki�m ti�n trong lĩnh 

v�c tài chính, ngân hàng, ch�ng khoán.  

Tr��ng h�p không đúng chuyên ngành 

đ��c h�c b� sung ki�n th�c theo quy đ�nh. 

Cách th�c tuy�n sinh MSc  

Vi�n Đào t�o Qu�c t�  nh�n h� s� đăng 

ký h�c MSc,  th�c hi�n vi�c xét tuy�n 

theo h� s� và công b� k�t qu� trúng 

tuy�n liên t�c trong năm. 

Tiêu chu�n ti�ng Anh đ�u vào c�a 

ch��ng trình MSc là B2 Khung Tham 

chi�u Châu Âu ho�c IELTS 6.0.  

Mi�n đ�u vào ti�ng Anh đ�i v�i các 

tr��ng h�p t�t nghi�p đ�i h�c � n��c 

ngoài có th�i gian h�c � n��c ngoài (khu 

v�c s� d�ng ti�ng Anh) t� 2 năm tr� lên. 

Tr��ng h�p ch�a đ� chu�n ti�ng Anh, 

đ��c theo h�c khóa d� b� ti�ng Anh t�i 

Vi�n Đào t�o Qu�c t� - H�c vi�n Tài chính. 
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H�c phí, th�i gian và đ�a đi�m 

đào t�o 

Th�i gian đào t�o là � năm ��� tháng). H�c 

ngoài gi� hành chính. 

Đ�a đi�m đào t�o t�i Gi�ng đ��ng Phan 

Phù Tiên, s� 23C, Ngõ Hàng Cháo, Qu�n 

Đ�ng Đa, Hà N�i ���E Phan Phù Tiên cũ, 

đ��ng Hùng V��ng kéo dài). 

H�c phí  195 tri�u đ�ng toàn khóa chia 3 

kỳ, m�i kỳ n�p 1/3 t�ng h�c phí (65 tri�u 

đ�ng). 

 

 

 

 



 

P
a

g
e

 2
1

 

Đ�a ch� liên h� 

Vi�n Đào t�o Qu�c t� - H�c vi�n Tài chính  

o T�ng 6, Tòa nhà D� án B� Tài chính - 
S� 4, Ngõ Hàng Chu�i 1, Ph��ng 
Ph�m Đình H�, Qu�n Hai Bà Tr�ng, 
Hà N�i. 

o Gi�ng đ��ng Phan Phù Tiên c�a 
H�c vi�n Tài chính (Vi�n Đào t�o 
Qu�c t�), S� 23 C, Ngõ Hàng Cháo, 
Ph��ng Cát Linh, Qu�n Đ�ng Đa, Hà 
N�i (nhìn sang C�ng s� 10, Sân V�n 
đ�ng Hàng Đ�y). 

o H�i tr��ng 700 � H�c vi�n Tài chính 
S� �� Lê Văn Hi�n, Ph��ng Đ�c 
Th�ng, Qu�n B�c T� Liêm, Hà N�i. 

 

 

Hotline:  

0904.936.636 | 094.114.8968 | 

091.66.33.286 

Directline:  

091537.8386 

Telephone:  

024.3933.6356 (6158 & 6159) 

Fanpage: 

https://www.facebook.com/events/28310

7565864077/ 

https://www.facebook.com/groups/ddp.

viendaotaoquocte/ 

Website:  

www.iife.edu.vn 
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Vi�n Đào t�o Qu�c t�  

(Institute of International Finance Education) 

No. 4, Alley Hang Chuoi 1 

Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba trung District 

Hanoi � Vietnam 

Hotline: 0904.936.636 

Directline: 091537.8386 
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