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Why study at the University of Auckland?
• Ranked 81st in the QS World University Rankings (2021).
• Ranked in the top 1% of business schools in the world to hold Triple Crown accreditation from
AACSB International, EFMD-EQUIS and AMBA.
• Number 1 in New Zealand and 59th in the world in the QS Graduate Employability Rankings 2020.
• Auckland is a safe, multicultural city of 1.5 million people, ranked third in the Mercer 2019 Quality
of Living survey.
• Business classes are held in the iconic Sir Owen G Glenn Building, featuring the latest technology
in its lecture theatres, study rooms and computer labs.

We offer a portfolio of coursework masters programmes
PROGRAMME

POINTS/DURATION

INTERNATIONAL FEES NZD*

INTAKES

Master of Management

180 points; 15 months

NZ$62,910

April/September

Master of International Business

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

Master of Professional Accounting

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

Master of Marketing

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

Master of Human Resource Management

240 points; 18 months

NZ$84,520

April/September

*These are indicative fees only (including student services fee) based on the April 2021 intake.

The MMgt offers specialisations in Accounting, Business, International Business, Marketing and Human Resource Management.
The MProfAcctg is recognised by the Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Certified Practising Accountants (CPA)
Australia, the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Entry requirements
Academic: A bachelors degree from a highly ranked Cambodian university, in either business or a relevant non-business discipline, with a B
grade average or a GPA of 7.5 (on a 0-10 scale). The exact admission requirements will depend on the ranking of the institution and the discipline
studied. No work experience required.
English language: International students must achieve an academic IELTS overall score of 6.5, all bands 6.0 or better or the TOEFL equivalent.
For full details of entry requirements, visit www.businessmasters.auckland.ac.nz

What scholarships are available?
A number of scholarships are available. Visit our website: www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships

Brought to you by the
Graduate School of Management
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ហេ�តុុអ្វីី�បានជាាសិិក្សាានៅ�ៅសាកលវិិទ្យា�ល័័យអុុកឡិិន (University of Auckland)?
•

ជាប់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទីី 81 នៅ�ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់សាកលវិទ្យាាល័័
យពិិភពលោ�ក QS (2021)។
ិ

•

ជាប់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់កំំពូូល 1% ក្នុុ�ងចំំណោ�មសាលាពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងពិភ
ិ ពលោ�ក ដែ�លមានការទទួួលស្គាាល់់
Triple Crown ជាផ្លូូ�វការពីី AACSB International, EFMD-EQUIS និិង AMBA។

•លេ�ខ 1 នៅ�ប្រ�ទេ�សនូូវែែលសេ�ឡង់់ និង
ិ លេ�ខ 59 នៅ�លើ�ើពិភ
ិ ពលោ�ក ក្នុុ�ងចំំណាត់់ថ្នាាក់់ QS
ភាពមានការងារធ្វើ�ើ�សម្រា�ប់់និិស្សិិ �តបញ្ចច ប់់ការសិិក្សាានៅ�សាកលវិទ្យាាល័័
យ ឆ្នាំំ� 2020។
ិ

•

ទីក្រុ�
ី ុងអុុកឡិន
ិ គឺជា
ឺ ទីក្រុ�
ី ុងដែ�លមានសុុវត្ថិិភា
� ព ពហុុវប្បបធម៌៌ មានពលរដ្ធធរស់់នៅ�ចំំនួួន 1.5 លាននាក់់

•

ថ្នាាក់់ពាណិិជ្ជជកម្មមត្រូ�ូវបានបង្រៀ��ៀននៅ�ក្នុុ�ងអាគារដែ�លល្បីី�ឈ្មោះ�ះ� Sir Owen G Glenn Building

ជាប់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទីីបីីនៅ�ក្នុុ�ងការស្ទទង់ម
់ តិិគុុណភាពនៃ�ការរស់់នៅ�ឆ្នាំំ� 2019 របស់់ Mercer។

មានបន្ទទប់បង្រៀ��
់
ៀន បន្ទទប់សិ
់ ិ ក្សាា និិងបន្ទទប់កុំំ�ព្យូ
់ ូ�ទ័រ័ ដែ�លបំំពាក់់ដោ�យបច្ចេ�េកវិជ្ជាាទំំ
នើ�ើបចុុងក្រោ��យ។
ិ

យើ�ើងផ្តតល់ជូ់ ូនសំំណុំំ�នៃ�កិិច្ចចការវគ្គគសិិក្សាាកម្មម វិិធីីថ្នាា�ក់់អនុុបណ្ឌិិ�ត
កម្មម វិិធីី

ពិិន្ទុុ�/ថេ�រវេ�លា

ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លអន្តតរជាាតិិ NZD*

អនុុបណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

180 ពិន្ទុុ
ិ � ; 15 ខែ�

NZ$62,910មេ�សា/ កញ្ញាា

អនុុបណ្ឌិ�តផ្នែ�ែក
ិ
ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ

240 ពិិន្ទុុ�; 18 ខែ�

NZ$84,520 មេ�សា/ កញ្ញាា

អនុុបណ្ឌិ�ត
ិ វិជ្ជាាជី
ិ
ីវៈ�ផ្នែ�ែកគណនេ�យ្យយ

240 ពិិន្ទុុ�; 18 ខែ�

NZ$84,520 មេ�សា/ កញ្ញាា

អនុុបណ្ឌិ�តផ្នែ�ែកម៉ា
ិ
ា ឃីីតធីីង

240 ពិិន្ទុុ�; 18 ខែ�

NZ$84,520មេ�សា/ កញ្ញាា

អនុុបណ្ឌិ�តផ្នែ�ែកគ្រ�
ិ
ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស

240 ពិិន្ទុុ�; 18 ខែ�

NZ$84,520មេ�សា/ កញ្ញាា

ចំំនួួនសិិស្សសដែ�លយកចូូល

*ទាំំងនេះ�ះគ្រា�ន់់តែ�ជាថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លសម្រា�ប់់ចង្អុ� លបង្ហា
ុ
ា ញតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ � (រួួមទាំំងថ្លៃ�ៃសេ�វាកម្មមសិិស្សស) ផ្អែ�ែកលើ�ើចំំនួួនសិិស្សសដែ�លចូូលរៀ�ៀននៅ�ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ� 2021

MMgt ផ្តតល់់នូូវឯកទេ�សកម្មមផ្នែ�ែកគណនេ�យ្យយ ពាណិិជ្ជជកម្មម ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិ ម៉ាាឃីីតធីីង និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស។
MProfAcctg ត្រូ�ូវបានទទួួលស្គាាល់់ដោ�យ Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) (គណនេ�យ្យយករជំំនាញអូូស្រ្តា�ាលីី

និិងនូូវែែលសេ�ឡង់់ CA ANZ), Certified Practising Accountants (CPA) Australia (គណនេ�យ្យយករអនុុវត្តតជំំនាញអូូស្រ្តា�ាលីី CPA),

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (សមាគមគណនេ�យ្យយករជំំនាញ ACCA) និិង Chartered Institute of Management

នគ្រ�ប់់គ្រ�ងគណនេ�យ្យយករជំំនាញ CIMA)។
Accountants (CIMA) (វិទ្យាាស្ថាា
ិ

តម្រូ�ូវការចូូលរៀ�ៀន

ការសិិ ក្សាា៖ បរិញ្ញា
យកម្ពុុ�ជាដែ�លមានចំំណាត់់ថ្នាាក់់ខ្ពពស់់ទាំង
ំ ជំំនាញពាណិិជ្ជជកម្មម ឬជំំនាញដែ�លមិន
ិ
ិ ា បត្រ�ពីីសាកលវិទ្យាាល័័
ិ ទាក់់ទងនឹឹងជំំនួួញ ដោ�យមានកម្រិ�ត
ិ មធ្យយមភាគ B ឬ

GPA 7.5 (កម្រិ�តពី
កា
៍ រងារទេ�។
ិ ដែ�លបានសិិក្សាា។ មិន
ិ ី 0-10)។ តម្រូ�ូវការចូូលរៀ�ៀនជាក់់ស្តែ�ែង នឹង
ឹ អាស្រ័�័យលើ�ើចំំណាត់់ថ្នាាក់់នៃ�ស្ថាាប័័ន និង
ិ មុុខវិជ្ជាា
ិ តម្រូ�ូវឱ្យយមានបទពិសោ�ធន៍
ិ
ភាសាអង់់គ្លេ�េស៖ សិិស្សសអន្តតរជាតិត្រូ�
ិ ូវតែ�មានពិន្ទុុ
ិ � សិិក្សាា IELTS 6.5 គ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់ មិន
ិ ត្រូ�ូវមានពិន្ទុុ
ិ � ទាបជាង 6.0 ឬពិន្ទុុ
ិ � ខ្ពពស់់ជាងនេះ�ះ ឬពិន្ទុុ
ិ � TOEFL សមមូូល។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នលម្អិិ�តអំំពីីតម្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូលរៀ�ៀន សូូ មមើ�ល
ើ www.businessmasters.auckland.ac.nz

តើ�ើមានអាហាាររូូបករណ៍៍អ្វីី�ខ្លះះ�?

មានផ្តតល់់អាហាររូូបករណ៍៍មួួយចំំនួួន។ សូូ មចូូលមើ�ល
ើ វ៉ិិ�បសៃ�ថ៍៍របស់់យើ�ើង៖ www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships

នាំំមកជូូនអ្ននកដោ�យ
សាលាថ្នាាក់ក្រោ់ ��យឧត្តតមសិិក្សាាផ្នែ�ក
ែ គ្រ�ប់់គ្រ�ង

