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Dự kiến tuyển sinh 2022

Đề án hợp tác

Chương trình đào tạo 

Bối cảnh hợp tác
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BỐI CẢNH CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Xếp hạng trong 20 
đại học hàng đầu của 

Vương quốc Anh về sự 
hài lòng của sinh viên 
(Guardian University 

Guide 2022)

ĐẠI HỌC LINCOLN
Thuộc tốp 130 trường đại học 
hàng đầu thế giới trong Bảng 
xếp hạng các trường đại học 
trẻ của Times Higher 
Education (THE) 2022

Đạt tổng điểm tối đa 5
sao trong hệ thống xếp 

hạng các trường đại học 
toàn cầu của QS Stars 

Nằm trong tốp 1000 trường đại 
học hàng đầu của QS World 
University Rankings 2023
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Sự hợp tác được 
nâng lên với 
Chương trình đào 
tạo tiến sĩ theo 
8 ngành từ 2020

Quá trình hợp tác
bắt đầu từ 2018, 

với Chương trình 
Cử nhân Khoa học 

Kinh tế học & Tài chính
(Khoa Kinh tế học)

ĐẠI HỌC LINCOLN

Trở thành đối tác tin cậy của Trường Đại Kinh tế Quốc dân
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Bộ GD&ĐT phê duyệt chương 
trình liên kết đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Thực hiện tuyển sinh tối thiểu 
5 năm (2020-2024)

Bằng tiến sĩ được cấp bởi 
Đại học Lincoln

Bằng tiến sĩ của chương trình
được Bộ GD&ĐT công nhận
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

• Giải quyết những vấn đề trong kinh tế, kinh doanh 
và quản lý bằng những phương pháp mới

Cung cấp cho NCS những 
kiến thức và kỹ năng trong 

nghiên cứu khoa học

• Đóng góp và lan tỏa tri thức mới
• Tạo ra đột phá trong sự phát triển nghề nghiệp 

của NCS liên quan đến nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ NCS đề xuất và thực hiện 
nghiên cứu thông qua sự hướng 
dẫn và cộng tác với người HD

• Phân tích chính sách với các nghiên cứu chất lượng
• Công bố trên các tạp chí và hội thảo khoa học 

hàng đầu ở trong nước và quốc tế

Đào tạo ra những nhà khoa học 
trong lĩnh vực kinh tế, 
kinh doanh và quản lý
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KINH TẾ HỌC 
(ECONOMICS)

2

36

7

1

45

8

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TÀI CHÍNH (FINANCE)

KẾ TOÁN 
(ACCOUNTING)

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT)

DU LỊCH (TOURISM)

QUẢN TRỊ LOGISTICS 
(LOGISTICS MANAGEMENT)

MARKETING

QUẢN LÝ 
(MANAGEMENT)

THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO 
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HỌC BỔ TRỢ

ĐỀ XUẤT 
NGHIÊN CỨU 

TRIỂN KHAI 
NGHIÊN CỨU 

TIẾP NHẬN 
PHẢN BIỆN

BẢO VỆ 
LUẬN ÁN

Giai đoạn 1: MPhil Giai đoạn 2: PhD

THỜI GIAN VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tổng thời gian đào tạo: 3,5 đến 6 năm

Tối đa 8 tháng làm việc với NHD

Bản đề xuất nghiên cứu sơ bộ

Tối đa 24 tháng sau khi nhập học

Bản đề xuất nghiên cứu cuối cùng

Bảo vệ đề xuất trước 2 phản biện

Chuyển từ Mphil sang PhD

(1) Tổng quan về PPNC và kỹ năng viết trong nghiên cứu 
(2) Kinh tế lượng nâng cao, (3) Thống kê nâng cao

(4) Lý thuyết và nghiên cứu trong kinh tế học
(5) Lý thuyết và nghiên cứu trong quản trị và quản lý 

Xác định hướng 
nghiên cứu

Tổng quan và 
đề xuất NC

Bảo vệ đề xuất 
nghiên cứu

Các khóa học 
của ĐHKTQD

GIAI ĐOẠN 1: MPhil

Các seminar về đào tạo PPNC và đào tạo 
học viên hệ nghiên cứu bậc sau đại học

Xuất phát từ mong muốn của NCS 
và yêu cầu của người hướng dẫn

Các khóa học 
của ĐH Lincoln
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Nộp luận án tiến sĩ

Tối đa 72 tháng 
(sớm nhất 42 tháng), 

NCS cần hoàn thành và 
nộp luận án tiến sĩ

Thành lập Hội đồng

NHD đề xuất danh sách 
các nhà khoa học dự kiến 

tham gia Hội đồng để 
Hội đồng Nghiên cứu 

Trường xem xét phê duyệt

Bảo vệ luận án

Theo quy định và 
tại Đại học Lincoln

Tiếp nhận phản biện

NHD giúp NCS kết nối 
với các học giả hàng đầu
Thu thập ý kiến nhận xét 

để nâng tầm luận án

Triển khai nghiên cứu 

Theo đề xuất đã được duyệt
Thường xuyên báo cáo tiến độ 
và trao đổi học thuật với NHD

GIAI ĐOẠN 2: PhD

Trao đổi (họp trực tuyến hoặc qua email) với người hướng dẫn
ít nhất 1 lần trong vòng 2 tháng về tiến độ
 Nộp 6 báo cáo mỗi năm theo quy định

THEO DÕI TIẾN ĐỘ

Phải nộp một báo cáo hàng năm (annual report) và đăng ký học
(re-enroll) cho năm tiếp theo vào cuối mỗi năm học

 Các thủ tục nhằm đảm bảo NCS và người hướng dẫn làm
việc nghiêm túc và quá trình được ghi chép biên bản đầy đủ

Nếu không hoàn thành kịp tiến độ nộp luận án, sau năm thứ 6,
NCS phải nộp đơn xin gia hạn (thời gian tối đa 24 tháng)
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ĐH Lincoln theo dõi
sự tham gia của
NCS thông qua cơ
chế giám sát của
NHD (2 tháng/lần).

ĐHKTQD theo dõi
tiến độ của NCS qua
NHD và Ban Điều
phối Chương trình

Cơ chế 
giám sát của 
hai Trường

NHD của ĐHKTQD
tư vấn, hỗ trợ

ĐHKTQD cung cấp
cơ sở vật chất thiết
bị phục vụ học tập,
nghiên cứu

Học tập, 
nghiên cứu tại 

ĐHKTQD

E-mail

Hội nghị truyền hình
(teleconferencing)

Hội nghị trực tuyến
(videoconferencing)

Môi trường học tập
ảo (VLE)

Phương thức 
làm việc với 
người HD 

Phân bổ trong ít nhất
2 lần đến Lincoln.

Nếu nhóm hướng dẫn
Lincoln đến thăm và
dành thời gian trao đổi
với NCS tại ĐHKTQD,
thì thời gian này có
thể được tính vào 10
tuần học tại Lincoln.

Tối thiểu 10 
tuần tại Đại học 

Lincoln

ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO 

Hiểu biết có 
hệ thống và phê phán 

về tri thức đi đầu trong 
ngành đào tạo và lĩnh 

vực nghiên cứu liên 
quan đến luận án

Có thể nhận thức, thực 
hiện và điều chỉnh một kế 

hoạch nghiên cứu để có 
khả năng tạo ra kiến thức 
mới trong ngành đào tạo 

và lĩnh vực nghiên cứu

Hiểu biết chi tiết về các kỹ 
thuật nghiên cứu phù hợp 
với yêu cầu học thuật 
trong ngành đào tạo và 
lĩnh vực nghiên cứu của 
luận án

Có đóng góp mới cho tri 
thức của ngành đào tạo 
và lĩnh vực nghiên cứu,
đồng thời công bố kết 
quả nghiên cứu dưới sự 
đánh giá của phản biện

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ 
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP BẰNG TIẾN SĨ
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THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG

ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 
BỞI CRDB

• Mỗi luận án do ít nhất 2 phản biện đánh
giá, trong đó ít nhất 1 người không phải
là giảng viên ĐH Lincoln.

• Có kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh
vực liên quan đến luận án, là chuyên
gia về chủ đề nghiên cứu.

• Ít nhất một phản biện từng tối thiểu 3
lần tham gia đánh giá luận án tiến sĩ.

• Phản biện ngoài trường hoàn toàn
không có mối liên hệ hợp tác nghiên
cứu với ĐH Lincoln và NCS.

• Cựu giảng viên của ĐH Lincoln không
được chọn là người phản biện ngoài
trường trong vòng ít nhất 4 năm kể từ
khi chấm dứt làm việc với ĐH Lincoln.

CHỦ TỊCH

2 PHẢN BIỆN

• Đảm bảo sự công 
bằng và tuân thủ 
quy định trong 
buổi bảo vệ 

• Công bố kết quả 
của buổi bảo vệ. 

• Không cần đọc và 
đánh giá luận án

• Không tham gia 
vào kết quả học 
thuật của buổi
bảo vệ

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN 
CỦA ĐẠI HỌC LINCOLN

College Research Degrees Board  - CRDB: 
Hội đồng quản lý các chương trình đào tạo nghiên cứu

Mỗi phản biện sẽ đọc
đánh giá luận án, và
gửi bản báo cáo sơ bộ
trước buổi bảo vệ.

Báo cáo sơ bộ cần chỉ
ra luận án có tạm thời
đáp ứng các yêu cầu
của bậc đào tạo hay
không và có thể đưa ra
những khuyến nghị
thích hợp tùy vào kết
quả của buổi bảo vệ.

Sau buổi bảo vệ, nếu
đồng thuận, các phản
biện sẽ nộp cho CRDB
một bản báo cáo
chung, trong đó ghi rõ
có đề xuất cấp bằng
cho NCS hay không.

Đề xuất này căn cứ vào
các báo cáo sơ bộ và
khuyến nghị của phản
biện về phạm vi và chất
lượng của luận án

Một trong các lựa chọn:

 Cấp bằng tiến sĩ 

 Cấp bằng sau khi 
NCS sửa đổi, bổ 
sung luận án

 Chưa cấp bằng và 
cho phép NCS được 
đánh giá lại luận án 

 Không cấp bằng và 
không cho phép NCS 
đánh giá lại luận án

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ01 ĐÁNH GIÁ SAU BUỔI 
BẢO VỆ LUẬN ÁN02 ĐỀ XUẤT CỦA PHẢN 

BIỆN TRONG BÁO CÁO03

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Trong vòng 4 tháng sau khi NCS nộp luận án: 
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ĐỀ ÁN HỢP TÁC GIỮA HAI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC LINCOLN

• Phương tiện liên lạc thường xuyên
với người hướng dẫn như e-mail, hội
nghị truyền hình (teleconferencing),
hội nghị trực tuyến (videoconferencing)
và môi trường học tập ảo (VLE).

• Nguồn học liệu trực tuyến phục vụ
cho NCS học tập, nghiên cứu

• Cơ sở vật chất thiết bị cần thiết của
trường học trong giai đoạn NCS tới
ĐH Lincoln học tập, nghiên cứu và
bảo vệ luận án tiến sĩ. ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

• Phòng học theo tiêu chuẩn tại Tòa nhà
A2 với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại
bậc nhất của Việt Nam.

• Thư viện: Hơn 100.000 đầu sách, cùng
hàng trăm loại tài liệu, tạp chí chuyên
ngành được cập nhật định kỳ; Các cơ sở
dữ liệu điện tử trực tuyến nổi tiếng; Các
phòng phục vụ nghiên cứu và thảo luận.

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
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CHI PHÍ KHÓA HỌC

Học phí khoảng 100 triệu 
VND/năm, đã bao gồm 

học bổng (tương đương 
giảm học phí 68% so với 

NCS quốc tế).

Học phí có thể thay đổi 
hàng năm do tỷ giá hoặc 

chính sách học phí  
của Đại học Lincoln.

Tổng học phí khoảng từ 
350 đến 600 triệu đồng 

(tuỳ thuộc thời gian 
hoàn thành luận án).

Học phí đã bao gồm các 
học phần bổ trợ trong 
chương trình đào tạo.

NCS trực tiếp nộp học phí 
cho ĐH Kinh tế Quốc dân 
và ĐH Lincoln.

NCS tự chi trả các chi phí 
phát sinh (visa, đi lại, ăn ở…) 
khi đến ĐH Lincoln.

Nếu gia hạn thời gian 
đào tạo, NCS nộp phí 
gia hạn bằng học phí 
năm học tương ứng.

TRÁCH NHIỆM 
CỦA 2 TRƯỜNG

CHUYỂN 
CHƯƠNG TRÌNH 

BẰNG MPHIL

CHẾ ĐỘ BẢO LƯU

Bảo lưu
Sau khi trúng tuyển, nếu vì lý do
bất khả kháng, không thể tiếp tục
tham gia chương trình, NCS có thể
xin bảo lưu và chuyển sang khoá
tiếp theo.

NCS không cần nộp học phí trong
thời gian bảo lưu.

ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI HỌC

Chuyển chương trình 
Sau khi trúng tuyển, nếu vì lý do
bất khả kháng, không thể tiếp tục
tham gia chương trình, NCS có thể
chuyển sang chương trình đào tạo
Tiến sĩ trong nước của ĐH Kinh tế
Quốc dân nếu đáp ứng các quy
định về chuyển cơ sở đào tạo.

Bằng MPhil
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1,
nếu vì lý do bất khả kháng, NCS
không đủ điều kiện hoặc không
mong muốn chuyển sang giai đoạn
2, thì có thể tiếp tục nghiên cứu và
bảo vệ luận văn để được cấp bằng
Thạc sĩ nghiên cứu (Mphil) theo
chuyên ngành đăng ký đào tạo.

Trách nhiệm 
ĐHKTQD và ĐH Lincoln chịu trách 
nhiệm và đảm bảo quyền và lợi ích 
của người học trong suốt thời gian 
đào tạo của NCS. 
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ĐẠI HỌC LINCOLN

Người phụ trách: TS. Craig Marsh - Phó
Hiệu trưởng ĐH Lincoln, Giám đốc Trường
Kinh doanh quốc tế Lincoln

Tham gia trực tiếp điều phối chương trình:

TS. Eric Ruto - Giám đốc các chương trình
MPhil và PhD

PGS.TS. Quách Mạnh Hào - Giám đốc các
chương trình hợp tác với Việt Nam

Miss. Lucy Jackson - Quản lý hành chính
các chương trình MPhil và PhD ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trưởng Ban Quản lý: 
GS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng

Trưởng Ban Chuyên môn: 
GS.TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó hiệu trưởng

Ban Điều phối:

Trưởng Ban: PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện
trưởng Viện Đào tạo Sau đại học

Phó Trưởng Ban: PGS.TS. Hồ Đình Bảo, Trưởng
Phòng Tổ chức Cán bộ (Nguyên Trưởng Khoa
Kinh tế học)

CƠ CHẾ QUẢN LÝ 

DỰ KIẾN TUYỂN SINH NĂM 2022
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CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Đ
IỀ

U
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Có bằng tốt nghiệp đại học, GPA từ 6,0 
(thang 10) hay từ 2,4 (thang 4) trở lên

Có bằng thạc sĩ khối ngành kinh tế, kinh 
doanh và quản lý, GPA từ 6,0 (thang 10) 

hay từ 2,4 (thang 4) trở lên

Đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh

IELTS academic 6.5 (không điểm thành phần
dưới 6.0), hoặc tương đương

Bằng đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo 
toàn thời gian tại Vương quốc Anh

Bằng đại học hoặc thạc sĩ được đào tạo toàn 
thời gian tại các nước nói tiếng Anh ngoài 

Vương quốc Anh, được UK ENIC công nhận

Chỉ tiêu tuyển sinh: 18 nghiên cứu sinh

Văn bằng chứng chỉ

Phiếu đăng ký

Đề xuất nghiên cứu

Bản sao công chứng (tiếng Anh):

- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm

- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm

- Chứng chỉ tiếng Anh

HỒ SƠ DỰ TUYỂN BẰNG TIẾNG ANH

Phiếu đăng ký, gồm các nội dung:

- Thông tin cá nhân, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc

- Lý do tham gia chương trình đào tạo

- Người giới thiệu (kèm thư giới thiệu)

Bản đề xuất nghiên cứu:

- Trình bày hướng nghiên cứu mà ứng viên dự định thực hiện

- Độ dài khoảng 3.000 đến 5.000 từ

- Hướng nghiên cứu cần phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu mà các

nhà khoa học Đại học Lincoln đang quan tâm
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Tải phiếu đăng ký tại 
sdh.neu.edu.vn (mục 
Tuyển sinh/Tiến sĩ
Đại học Lincoln) và 
hoàn thành hồ sơ

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ 

Khai hồ sơ phần mềm:
http://qldt.neu.edu.vn/
tuyensinh > Vào Mục 
Nghiên cứu sinh -
Hồ sơ dự tuyển online

Chuyển khoản lệ phí
thụ lý hồ sơ và xét
tuyển

Nộp hồ sơ (bản giấy)

Ban điều phối công bố danh
sách các nhà khoa học của
ĐH Lincoln tham gia hướng
dẫn NCS của Chương trình.

Ứng viên liên hệ với các nhà
khoa học (tháng 8-9/2022).

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Tiểu ban xét tuyển của ĐHKTQD
góp ý giúp ứng viên nâng cao
chất lượng đề xuất nghiên cứu.

Ứng viên hoàn thiện bản đề xuất
và nộp lại trong tháng 10/2022.

Hồ sơ của ứng viên được gửi tới
ĐH Lincoln. Nếu nhà khoa học ĐH
Lincoln khẳng định đồng ý nhận
hướng dẫn, ứng viên hoàn thành
các thủ tục để chính thức nhập
học vào tháng 2/2023.
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Tháng 9: Xét tuyển 
tại ĐHKTQD

Tháng 10: Xét 
tuyển tại ĐH 
Lincoln

Tháng 2: Nhập học
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Làm việc với người 
hướng dẫn

Học tập

Nhận góp ý về ý 
tưởng nghiên cứu

2
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Làm việc với người 
hướng dẫn

Nhận góp ý về đề 
xuất nghiên cứu

Bảo vệ đề xuất 
nghiên cứu
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Làm việc với người 
hướng dẫn

Tham gia các 
seminar khoa học

Nhận góp ý về báo 
cáo kết quả nghiên 
cứu 
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Bảo vệ luận án tiến 
sĩ tại ĐH Lincoln

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 
KHÓA 3

Địa chỉ
P412 Nhà A1,
Viện Đào tạo Sau đại học
ĐH Kinh tế Quốc dân

Email
phdlincoln@neu.edu.vn

Điện thoại
Hotline: 093 689 0086
Tổng đài:
(024)36280280,ext. 5414

Website
neu.edu.vn/
sdh.neu.edu.vn/

Fanpage
Fb.com/phd.lincoln.neu
Fb.com/gsneu

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ban Điều phối Chương trình

29

30



15/08/2022

16

31


