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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 Vietnamese university in either business or a relevant non-business discipline, with an
average GPA of 7.0 (on a 0 -10 point scale). The exact admissions requirement will depend on the ranking of the institution and 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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Tại sao nên theo học Đại học Auckland?

• Đứng hạng 81 trong Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới QS (2021).

• Được xếp hạng trong số 1% các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới với tiêu
chuẩn công nhận Triple Crown của AACSB Quốc tế, EFMD-EQUIS và AMBA.

• Đứng hạng 1 ở New Zealand và hạng 59 trên thế giới trong Bảng Xếp hạng Sinh viên
Tốt nghiệp Được Tuyển dụng QS Năm 2020.
• Auckland là thành phố đa văn hóa, an toàn với dân số 1,5 triệu, đứng hạng 3 trong
cuộc khảo sát Mercer về Chất lượng Cuộc sống Năm 2019.

• Sinh viên sẽ học các lớp học kinh doanh trong Sir Owen G Glenn Building đặc sắc, có
các giảng đường, phòng học và phòng máy tính được trang bị công nghệ mới nhất.

Chúng tôi giảng dạy nhiều chương trình thạc sĩ khác nhau
CHƯƠNG TRÌNH

ĐIỂM/THỜI GIAN HỌC

PHÍ QUỐC TẾ NZD*

TUYỂN SINH

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

240 điểm; 18 tháng

NZ$84,520

Tháng 4/tháng 9

Thạc sĩ Quản lý

Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp
Thạc sĩ Marketing

Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

180 điểm; 15 tháng
240 điểm; 18 tháng
240 điểm; 18 tháng
240 điểm; 18 tháng

NZ$62,910
NZ$84,520
NZ$84,520
NZ$84,520

Tháng 4/tháng 9
Tháng 4/tháng 9
Tháng 4/tháng 9
Tháng 4/tháng 9

*Đây chỉ là các khoản phí phỏng chừng (bao gồm phí dịch vụ sinh viên) dựa trên số lượng học sinh tuyển sinh vào tháng 4 năm 2021.

MMgt giảng dạy chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing và Quản lý Nhân sự.

MProfAcctg được công nhận bởi Hội Kế toán viên Chuyên nghiệp Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan (Chartered Accountants Australia
and New Zealand, CA ANZ), Kế toán viên Hành nghề Chuyên nghiệp Úc Đại Lợi (Certified Practising Accountants Australia,
CPA Australia), Hiệp hội Kế toán viên Chuyên nghiệp (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) và Viện Kế toán
Quản trị Chuyên nghiệp (Chartered Institute of Management Accountants, CIMA).

Các yêu cầu đầu vào

Học vấn: Bằng cử nhân trường đại học Việt Nam đứng hạng cao về ngành kinh doanh hoặc ngành học khác kinh doanh
nhưng có liên quan, với điểm GPA trung bình 7,0 (theo thang điểm 0 -10). Yêu cầu nhập học chính xác sẽ phụ thuộc vào thứ
hạng của trường đại học và ngành học đã học. Không cần có kinh nghiệm làm việc.

Tiếng Anh: Sinh viên quốc tế phải đạt tổng số điểm IELTS 6,5, tất cả các kỹ năng phải từ 6,0 trở lên hoặc điểm TOEFL tương
đương.
Để biết đầy đủ chi tiết về các yêu cầu tuyển sinh, bạn hãy truy cập www.businessmasters.auckland.ac.nz

Có sẵn học bổng nào?

Hiện có sẵn một số học bổng. Hãy truy cập trang web www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships của chúng tôi.

Khoa Sau Đại học Quản lý
phổ biến thông tin này

