CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN VÀ THẠC SĨ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
Bạn có quan tâm ngành học quản trị kinh doanh hoặc tiếp thị quốc tế tại Phần Lan không? Hệ thống giáo dục Phần Lan nổi tiếng trên
toàn thể giới về chất lượng giáo dục cao. Hãy lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế để chuẩn bị những công việc thú vị
trong tương lai trên thương trường quốc tế. Chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và người học có cơ hội đi trao
đổi du học tại một đại học đối tác khác ở ngoài nước. Bạn cũng có cơ hội để đạt được văn bằng kép được cấp bởi các đại học liên kết
của chúng tôi trên toàn Châu Âu.
Bạn sẽ có được kiến thức tổng quan về quản trị kinh doanh, tập trung vào chiến lượt kinh doanh quốc tế. Chương trình học sẽ trang bị
cho bạn kỹ năng và năng lực để lên kế hoạch, điều hành và phát triển doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Chương trình
học được xây dựng trên khả năng am hiểu về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình cho bạn cơ hội để phát
triển các kỹ năng Anh ngữ thông qua việc học tập và làm việc ở môi trường quốc tế trong và ngoài nước. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ
hội học nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh quốc tế. Việc học tập và làm việc chung nhóm với các bạn
sinh viên quốc tế khác cũng giúp cho các bạn chuẩn bị cho cuộc sống làm việc sau này trong môi trường đa quốc gia.

GIAI ĐOẠN NỘP ĐƠN: Đầu tháng 1
THỜI GIAN KHAI GIẢNG: Đầu tháng 9
THÔNG TIN THÊM:

Phụ trách chương trình , TS. Päivö Laine
E-mail: paivo.laine@seamk.fi
Điện thoại. +358 40 830 4175
Khoa Kinh doanh và Văn hóa, Seinäjoki, Phần Lan

www.seamk.fi/bba

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
Chương trình tạo cung cấp cho sinh viên Phần Lan và sinh viên quốc tế kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và kỹ năng thực hành chuyên
nghiệp trong ngành điều dưỡng. Người học có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành y tế trên toàn thế giới. Điểm trọng tâm
chính của chương trình là đào tạo phát triển trên tư duy lý luận trong kỹ năng điều dưỡng (evidence-based nursing) trong các môi trường
làm việc thực tế khác nhau nhằm để phát triển khả năng điều dưỡng trong cuộc sống làm việc sau này.

GIAI ĐOẠN NỘP ĐƠN: Mời xem thông tin trên website
THỜI GIAN KHAI GIẢNG: Đầu tháng 9
THÔNG TIN THÊM:
Phụ trách chương trình, Bà Raija Palo
E-mail raija.palo@seamk.fi
Điện thoại. +358 40 830 3956

www.seamk.fi/nursing

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH
DOANH QUỐC TẾ
Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế cung cấp cho bạn một cách tiếp cận chuyên sâu giữa công việc và quản trị doanh nghiệp. Chương trình bao gồm 90 tín chỉ với thời gian đào tạo là từ 1 năm rưỡi đến 2 năm.
Mục tiêu của chương trình là để củng cố thêm kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Chương trình được thực hiện
với sự hợp tác của hai Đại học Ứng dụng: Đại học Ứng dụng Centria và Đại học Ứng dụng Vaasa.
Chương trình tập trung vào ba chuyên ngành: chuyên ngành Tiếp thị cuốc tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản
trị dự án. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ đạt được trình độ chuyên nghiệp trong quản trị kinh doanh và có khả năng phát huy năng lực quản
trị cao cấp ở các vị trí chuyên gia và các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
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