
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

THƯ NGỎ 

Về việc tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị giữa 

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

 Kính gửi: Quý Thầy cô và Anh/Chị, 

Chương trình liên kết Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị đã chính thức được thành lập ngày 

01/04/2020 trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại 

học Lincoln (Vương Quốc Anh). Chương trình mang đến cho học viên cơ hội nghiên cứu về lĩnh 

vực Kinh tế và Quản trị theo chuẩn đào tạo của Đại học Lincoln và được tham gia nghiên cứu nhóm 

cùng với các chuyên gia uy tín quốc tế hàng đầu, có danh tiếng học thuật cao của cả hai Trường. 

 Chương trình Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị có thời gian học tập và nghiên cứu từ 3 – 6 năm. 

Trong đó, nghiên cứu sinh được yêu cầu tham gia chương trình Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil) như là 

một phần của chương trình Tiến sĩ trong 24 tháng để trình bày đề xuất nghiên cứu chi tiết trước hội 

đồng và chuyển sang chương trình Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh sẽ được Đại học Lincoln cấp bằng Tiến 

sĩ khi hoàn thành luận án Tiến sĩ đúng thời hạn. Chương trình vẫn sẽ cấp bằng Thạc sĩ khi nghiên 

cứu sinh đã hoàn tất chương trình học Thạc sĩ và không có nhu cầu học tập chương trình Tiến sĩ. 

Chương trình Tiến sĩ xét tuyển đầu vào và chỉ yêu cầu học các môn bổ trợ (nếu cần). Thời 

gian học phần lớn là nghiên cứu và thực hiện luận án. Học viên được phân công ít nhất 02 giảng 

viên hướng dẫn; 01 giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và 01 giảng viên Đại học 

Lincoln để hướng dẫn chuyên môn.  

Tham gia chương trình này, học viên sẽ được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến của hai 

trường đại học hàng đầu tại hai quốc gia. Đại học Lincoln nằm trong Top 20 ở Anh (theo National 

Student Survey 2020), Trường đạt chuẩn 5 sao (Theo QS World University Ranking 2021), Top 

150 Trường Đại học trẻ hàng đầu thế giới (theo THE Young University Ranking 2020). Trường 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thuộc Top 1000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới (Theo 



 

Eduniversal) và là Trường Đại học khối ngành kinh tế đầu tiên và duy nhất Việt Nam vào Bảng xếp 

hạng QS châu Á 2021 (QS Asia University Rankings 2021). 

 Chương trình học hiện đại, theo chuẩn quốc tế và đang áp dụng mức học bổng lên đến 50% 

(So với học phí công bố trên website của Lincoln).  

Ngoài ra, học viên tham gia chương trình còn được hưởng nhiều quyền lợi tại Viện nghiên 

cứu kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ công bố nghiên 

cứu trên các tạp chí SCOPUS, ISI, hỗ trợ dịch thuật, hỗ trợ phí tham dự hội thảo quốc tế,…và hưởng 

tài trợ như một giảng viên UEH. 

Quý thầy cô và quý anh chị xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại: 

http://lincoln.ueh.edu.vn/. Hoặc quét mã QR góc phải bên dưới cùng. 

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 Lincoln 

Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn 

Điện thoại: 028 3825 7364 – Website: lincoln.ueh.edu.vn 

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. 
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