




Ngày 08/7/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ký Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT đồng ý cho 
phép Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) 
và Trường Đại học Greenwich (UK) liên kết đào 
tạo (LKĐT) bậc đại học, hệ tập trung chính quy
“Mỗi Bên Cấp Một Bằng Cử nhân”, tên tiếng 
Anh là “Dual Degree Programme”, viết tắt theo
tiếng Anh là DDP.



DDP được xây dựng và triển khai nhằm: 

Mang đến cho sinh viên cơ hội học cùng một chương 
trình nhưng nhận hai Bằng Cử nhân chính quy, một
của Việt Nam, một của Vương Quốc Anh.

Trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết, khả năng
tư duy độc lập, kỹ năng phân tích chuyên môn, 
thực hành nghề nghiệp, sử dụng tốt tiếng Anh
trong môi trường làm việc chuyên nghiệp cả 
trong nước và quốc tế. 

DDP là chương trình đào tạo đại học chính quy, đẳng cấp 
quốc tế và duy nhất ở Việt Nam được cấp 2 bằng đại học 
chính quy; ACCA miễn thi 9 môn F; ICAEW công nhận và 
cấp chứng chỉ CFAB/ICAEW. 

quốc tế cho sinh viên Việt Nam với chi phí rẻ.



Giá trị độc đáo

Cùng lúc được 2trường danh tiếng của 2 nước cấp

Sinh viên DDP có cơ hội du học tại UK chỉ với mức học phí 

660 trđ /toàn khóa và nhiều cơ hội du học ngắn hạn khác.

DDP là chương trình đào tạo đại học chính quy do 2 
trường đại học danh tiếng cung cấp, đánh giá, kiểm soát 
chất lượng; được ACCA Global và IACEW thẩm định và 
công nhận chuẩn đầu ra. 

ACCA Global miễn thi toàn bộ 9 môn F (từ F1 đến F9) 
trong khung khổ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán,
kiểm toán của ACCA. ICAEW cấp chứng chỉ CFAB/ICAEW. 

Cùng một khoảng thời gian học đại học như nhau (4 năm)

nhưng sinh viên DDP được cấp 2 bằng tốt nghiệp, đó
vừa là niềm tự hào vừa là ước mơ của nhiều người.

Trình độ Tiếng Anh tối thiểu từ IELTS 6.0 trở lên; nhiều 
cơ hội trải nghiệm với các giảng viên, cán bộ và các đối 
tác nước ngoài trong quá trình đào tạo. 

Được công nhận bởi 2tổ chức nghề nghiệp danh 
tiếng toàn cầu về kế toán, kiểm toán và tư vấn tài 
chính (ACCA và ICAEW)

 2 bằng đại học chính quy



Chương trình DDP được thực hiện tại Việt Nam  và/hoặc 
Vương quốc Anh theo mô hình:

Học 3 năm đầu tại Việt Nam và 1 năm cuối tại Vương 
quốc Anh.

Sinh viên đăng ký học tại Việt Nam (53E Phan Phù Tiên,
phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) hoặc tại 
Vương quốc Anh (Đại học Greenwich) tùy theo quyết 
định của mình, song đều được cấp 2 bằng Cử nhân.

Trường Đại học Greenwich cấp bằng Bachelor of 
Arts in Accounting & Finance (BAAF). 

Học viện Tài chính cấp bằng Cử nhân Tài chính -
Ngân hàng. 

ACCA Global miễn thi 9 môn từ F1 - F9 trong khuôn
khổ thi lấy chứng chỉ nghề kế toán, kiểm toán của 
ACCA.

Viện Kế toán Công chứng  Anh và xứ Wales (ICAEW)
cấp Chứng chỉ CFAB (Certificate inFinance, 
Accounting and Business). 

Tuyển sinh hàng năm theo kỳ tuyển sinh đại học quốc gia, 
mỗi năm 120 sinh viên.



Khi tốt nghiệp, sinh viên DDP hội tụ đủ các kiến thức lý 
thuyết, kỹ năng thực hành chuyên môn tài chính, kế 
toán, kiểm toán bậc đại học và đạo đức nghề được thể 
hiện qua những điểm cụ thể sau: 

Đủ tiêu chuẩn được ACCA Global miễn 9 môn từ F1 
đến F9 trong khuôn khổ thi lấy chứng chỉ nghề kế
toán, kiểm toán của ACCA toàn cầu.

Bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng do Học viện
 Tài chính cấp.

Bằng Bachelor of Arts in Accounting & Finance
 (BAAF) do Đại học Greenwich cấp.

Đủ tiêu chuẩn được ICAEW công nhận và cấp Chứng 
chỉ CFAB/ICAEW .

Tiếng Anh thành thạo, trình độ tối thiểu IELTS 6.0.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên DDP được trải nghiệm
trong môi trường Tiếng Anh chuyên nghiệp với người 
bản xứ, giảng viên và các đồng nghiệp quốc tế.

Đủ tiêu chuẩn được cấp 2 Bằng Cử nhân chính quy:



Chương trình đào tạo do Đại học Greenwich (UK) và 
Học viện Tài chính thiết kế bảo đảm chất lượng và yêu
cầu kiểm định chất lượng của các cơ quan quản lý nhà 
nước về giáo dục và đào tạo của Anh quốc và Việt Nam. 

Chương trình đào tạo gồm kiến thức đại cương, kiến
thức cơ sở ngành và nhóm ngành, kiến thức chuyên 
môn nghề nghiệp, cả lý thuyết và thực hành về tài chính, 
kế toán, kiểm toán, ngân hàng, có tích hợp nội dung 
giảng dạy các môn  tài chính, kế toán, kinh doanh của 
ACCA và ICAEW.

Phần đào tạo tiếng Anh được thực hiện trong hai năm
đầu:

Năm thứ nhất, đào tạo tiếng Anh tổng quát: 500
giờ giảng trên lớp cho các học phần Beginner, 
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate
chuẩn  theo khung tham chiếu Châu Âu.

Năm thứ hai, đào tạo tiếng Anh nâng cao kết hợp
tiếng Anh chuyên ngành và IELTS: 500 giờ giảng 
trên lớp theo các học phần thích hợp, chuẩn đầu 
ra đạt trình độ IELTS 6.0-6.5 trở lên.



Chương trình bao gồm 127 tín chỉ theo cách tính của
Việt Nam đồng thời đảm bảo đủ 360 tín chỉ QCF theo 
cách tính của UK trong đó có 7 môn học/học phần tiếng
Anh; 11 môn học/học phần kiến thức đại cương và cơ sở 
ngành; 14 môn học kiến thức chuyên ngành cộng thực 
tập và luận văn tốt nghiệp.

Ba năm đầu, sinh viên học tại Học viện Tài chính (Viện
Đào tạo Quốc tế). Năm thứ tư, sinh viên có cơ hội 
chuyển tiếp sang học tại Đại học Greenwich (London, 
UK) hoặc tiếp tục học tại Học viện Tài chính (Viện Đào 
tạo Quốc tế) theo cùng một chương trình.

Năm học bắt đầu từ ngày 5/9 hàng năm, bao gồm 2
học kỳ chính và học kỳ bổ sung:

Học kỳ bổ sung từ 1/8 đến 31/8 hàng năm chủ yếu 
dành cho việc học lại, thi lại, trải nghiệm Summer 
School tại nước ngoài (optional).

Học kỳ II từ 1/2 đến 31/7 hàng năm.



(31 tín chỉ)

National Defense Education

Basic Tenets of Marxism-Leninism

Ho Chi Minh Ideology & Revolutionary Policy of the CPV

History of Economic Theories

Economics

Quantitative Analysis and Systems

Principles of Accounting 

English CEFR (Beginner, Elementary,

 Pre-intermediate, Intermediate).



(36 tín chỉ)

Introduction to Management Information System

English advance (Pre-IELTS, IELTS Foundation,
IELTS Intermediate, IELTS Advance)

Business and Company Law

Financial Accounting 1

Financial Mathematics

Management Accounting 1

Finance and Money

Financial Markets, Instruments and Institutions

Physical Education (Sport, Dance…).



Corporate Finance

Financial Accounting 2

Taxation

Research Method 

Corporate Financial Analysis and Valuation

Management Accounting 2.

Banking: Principles, Practice and Regulation

(27tín chỉ)



(33 tín chỉ)

Advanced Financial Accounting 

Advanced Management Accounting

 Finance

Audit and Assurance

Strategic Financial Management

Thực tập

Luận văn tốt nghiệp.



Trường Đại học Greenwich, London, Vương quốc Anh.
University of Greenwich, London SE10 9LS



Việc giảng dạy do các giảng viên Học viện Tài chính và Đại 
học Greenwich đảm nhiệm. Các giảng viên có chuyên
môn cao đang công tác tại các Bộ, ngành, các trường 
đại học lớn cũng được mời giảng cho chương trình.

Giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình này có 
trình độ Thạc sỹ trở lên, trình độ chuyên môn cao, kỹ năng 
sư phạm tốt, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, đủ trình độ 
tiếng Anh để giảng dạy những môn học bằng tiếng Anh.

Ngôn ngữ giảng dạy gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh 
tùy theo lộ trình đào tạo.

Tiêu chuẩn đánh giá các môn học xây dựng dựa trên sự
thống nhất từ cả hai phía Học viện Tài chính, Đại học 
Greenwich, đáp ứng các yêu cầu thẩm định chất lượng, 
phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả đầu ra của cả 
ACCA và ICAEW.

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá qua các bài 
tập, bài kiểm tra, bài thi của từng môn học. Việc xét tốt 
nghiệp theo chuẩn mực và quy định của hai bên phù hợp 
với việc xếp hạng Bằng tốt nghiệp và quy chế đào tạo 
theo hình thức tích lũy tín chỉ.

Giảng viên, ngôn ngữ giảng dạy



(theo mẫu ).www.iife.edu.vn

Bản sao Giấy Chứng nhận kết quả thi, nộp bản 
chính khi nhập học

Bản sao hợp pháp các chứng nhận đoạt giải, 
chứng chỉ trình độ Tiếng Anh quốc tế (nếu có).

http://www.iife.edu.vn


Mức học phí toàn khóa 260.000.000 VND áp dụng đối
với sinh viên học toàn bộ 4 năm tại Việt Nam;
660.000.000 VND đối với sinh viên học 3 năm đầu tại
Việt Nam và năm cuối tại University of Greenwich
(Vương quốc Anh).

Mức học phí ổn định, không thay đổi trong toàn khóa
và được đóng thành 4 lần, mỗi lần 1/4 tổng số, đóng 
trước khi bắt đầu năm học. 



Số 4, Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội (tầng 6)

Giảng đường 
Số 53E Phan Phù Tiên, Hà Nội (23C ngõ Hàng Cháo,
đối diện cổng số 10 Sân Vận động Hàng Đẫy).



Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư 

Song song với việc đào tạo cử nhân 2 bằng đại học DDP, 
Viện ĐTQT còn được Bộ GD&ĐT cấp phép liên kết với 
Trường Đại học Greenwich đào tạo Thạc sĩ Tài chính và 
Đầu tư (MSc in Finance and Investment) tại Hà Nội.

Msc in Finance & Investment là chương trình đào tạo 
thạc sĩ chuyên ngành tài chính và đầu tư tài chính nổi 
tiếng của Trường Đại học Greenwich. Trường Đại học 
Greenwich cung cấp chương trình và cấp bằng tốt 
nghiệp. Thời gian đào tạo 12 tháng vào cuối tuần và 
ngoài giờ hành chính tại 53E Phan Phù Tiên, Hà Nội.

Tiêu chuẩn xét tuyển đầu vào: Tiếng Anh trình độ từ 
B2 CEFR trở lên, tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế - 
tài chính. Trường hợp có trên 2 năm học đại học bằng 
tiếng Anh ở nước ngoài và có bằng cử nhân do trường 
ngoài nước cấp thì được miễn chứng chỉ tiếng Anh 
đầu vào.

MSC in Finance &

Investment
Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư



Số 4, Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội
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