
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

THƯ NGỎ 

Về việc tuyển sinh Chương trình Tiến sĩ Leicester giữa 

Đại học Leicester, Vương Quốc Anh và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

Kính gửi: Quý Thầy cô và Anh/Chị, 

Chương trình Tiến sĩ Leicester đã chính thức được thành lập trên cơ sở thỏa thuận hợp 

tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Leicester, Vương Quốc Anh. 

Chương trình mang đến cho các Nghiên cứu sinh cơ hội nghiên cứu về ngành Quản trị theo 

chuẩn đào tạo của Đại học Leicester và được tham gia nghiên cứu cùng với các giáo sư nổi 

tiếng hàng đầu của cả hai trường. 

Chương trình Tiến sĩ Leicester có thời gian học tập và nghiên cứu từ 4 – 6 năm học tại 

Việt Nam. Chương trình gồm 8 modules nền tảng và luận án tiến sĩ. Chương trình hướng đến 

mục tiêu đào tạo nhóm những nhà lãnh đạo thực tiễn, có khả năng làm chủ hệ thống rộng lớn 

các tri thức lý thuyết liên quan, các kiến thức và kỹ năng điều hành thực tiễn cần thiết, giúp 

cho các hoạt động nghề nghiệp của họ đạt được trình độ cao nhất. Mức học phí đào tạo Tiến sĩ 

đang áp dụng năm 2022 của Đại học Leicester là £24.930 /toàn khóa và học phí sẽ không thay 

đổi khi thời gian học tập kéo dài hơn 4 năm. Chương trình học hiện đại, theo chuẩn quốc tế và 

đang áp dụng mức học bổng 5-10% (So với học phí công bố trên website của Đại học 

Leicester). 

Ngoài ra, các Nghiên cứu sinh tham gia chương trình còn được hưởng nhiều quyền lợi 

tại Viện nghiên cứu kinh doanh về việc hỗ trợ công bố nghiên cứu trên các tạp chí SCOPUS, 

ISI, hỗ trợ phí tham dự hội thảo quốc tế trong quá trình học. 

Nếu quý thầy cô và quý anh chị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ: 

Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Leicester, Vương quốc Anh 

Website: leicester.ueh.edu.vn      Email: doctor.leicester@ueh.edu.vn 

Điện thoại: 028 3825 7364    Địa chỉ: P.107, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM 

Hi vọng chương trình sẽ nhận được sự quan tâm của quý thầy cô, quý anh chị và thư 

ngỏ này sẽ được trao tay đến các ứng viên đang khao khát trải nghiệm cơ hội học tập bậc sau 

đại học theo chuẩn quốc tế. 

Cảm ơn và trân trọng. 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH 
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