


đại học 
lincoln

Vương quốc Anh

Top 20 ở Anh về mức độ hài lòng của HS-SV

QS World University Rankings 2021

Times Higher Education's (THE) Young University Rankings 2020

National Student Survey 2020

Top 150 trường Đại học trẻ hàng đầu thế giới 

Trường đạt chuẩn 5 sao 



đại học 
kinh tế tp.hcm

viện nghiên cứu kinh doanh

(SCImago)

(Webometrics 2021)

Vị trí thứ 376 trong khu vực Châu Á trong bảng xếp hạng 
quốc tế các cơ sở nghiên cứu. 

Đại học khối ngành kinh tế đầu tiên và duy nhất Việt Nam vào Bảng 
xếp hạng QS châu Á 2021. 

Đơn vị mũi nhọn của UEH trong triển khai thực hiện nghiên cứu 
hàn lâm, ứng dụng, công bố quốc tế và tổ chức hội thảo quốc tế.

Đơn vị tổ chức tuyển sinh và đào tạo Chương trình liên kết với Đại học 
Lincoln, Vương Quốc Anh bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Top 5 trường đại học Việt Nam được Bộ GD&DT 
khen thưởng về thành tích công bố quốc tế.

Đứng số 1 trong số các 
trường đại học khối ngành 
lĩnh vực kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam 



TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Bằng Tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế, do Đại học Lincoln cấp 
và được Bộ GD&DT công nhận.

HỌC BỔNG

50%

Cơ hội nhận

Không bắt buộc học tập trung

Và nhiều quyền lợi khác như: tài trợ dịch vụ
dịch thuật cho bài báo khoa học, tài trợ phí 
tham dự hội thảo quốc tế ICBF thường 
niên,…

Cơ hội tham gia nghiên cứu các đề tài tại Viện Nghiên cứu 
Kinh doanh, được tài trợ kinh phí các đề tài nghiên cứu, và được sử 
dụng kết quả nghiên cứu vào luận án.

Cơ hội được học tập và nghiên cứu với các nhà khoa học 
hàng đầu Lincoln và UEH.

Được bảo trợ công bố trên tạp chí ISI/Scopus và được hưởng 
tài trợ - khen thưởng theo chế độ NCS của UEH



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời gian đào tạo: 3 - 6 năm. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Nghiên cứu sinh hướng dẫn bởi 2 người hướng dẫn (1 GVHD  từ UEH, 1  GVHD từ Lincoln).

Đề cương được bảo vệ tại UEH và luận án tiến sĩ sẽ được bảo vệ tại Đại học Lincoln.

Lộ trình học tham khảo:

Tham gia các khóa học bổ trợ (nếu có)
Hoàn thiện đề cương nghiên cứu

Bảo vệ đề cương nghiên cứu tại UEH

Bảo vệ luận án tại Anh

Nghiên cứu sinh cần dành ít nhất 10 tuần học tập, nghiên cứu tại Đại học Lincoln. 
Tuy nhiên, thông thường các giảng viên Đại học Lincoln sẽ sang tham dự Hội thảo ICBF thường
niên tại UEH thì thời gian gặp gỡ này được tính vào 10 tuần học tập đó.



CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
MPhil/PhD Accounting

MPhil/PhD Economics

MPhil/PhD Finance

 MPhil/PhD Human Resource Management

MPhil/PhD Logistics Management

MPhil/PhD Culture and Heritage Management

 MPhil/PhD Marketing

MPhil/PhD Tourism

MPhil/PhD Management

- Ứng viên có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên.
- Trình độ tiếng Anh tối thiểu mức B theo hệ GCSE, IELTS 6.5 (không có kỹ năng 
nào dưới 6.0) hoặc tương đương

- Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn offline và online (dành cho các
ứng viên công tác xa, không thuộc TP.HCM)
- Lệ phí xét tuyển: 3.000.000đ/hồ sơ.

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN



HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) 
Lí lịch khoa học
Giấy chứng nhận điểm tiếng Anh TOEFL hoặc IETLS.
Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và bảng điểm Thạc sĩ.
03 bản copy đề cương nghiên cứu (research proposal) theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của 
Đại học Lincoln.Đại học Lincoln.
Giấy CMND hoặc hộ chiếu
2 ảnh 3 x 4.

Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Việt nam và phát triển mối quan hệ giữa Việt nam 
và Anh Quốc, hai trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, theo đó ĐH Lincoln cấp 
học bổng thông qua ưu đãi học phí cho những NCS đủ điều kiện do UEH lựa chọn.
Với các mức học bổng từ 30% - 40% - 50% tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Việt nam và phát triển mối quan hệ giữa Việt nam 
và Anh Quốc, hai trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, theo đó ĐH Lincoln cấp 
học bổng thông qua ưu đãi học phí cho những NCS đủ điều kiện do UEH lựa chọn.
Với các mức học bổng từ 30% - 40% - 50% tùy vào từng trường hợp cụ thể.

- Bản solf copy (theo đúng trình tự hồ sơ): Gửi về phd.lincoln@ueh.edu.vn
- Bản hard copy nộp tại Phòng 107 – Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế 
Tp.Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM.

Xem hướng dẫn chi tiết tại: http://ibr.ueh.edu.vn/

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

NỘP HỒ SƠ TẠI:


	Trang 1
	brochure_Phd_Lincoln
	Trang 1
	Trang 2
	Trang 3 - Copy
	Trang 4
	Trang 6_trang thuong
	Trang 7_trang thuong - Copy
	Trang 8_trang thuong




