
Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia
và Phát triển hợp tác 
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Chương trình được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận 
theo Quyết định số 32/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2013 

Bằng cử nhân Kinh tế doanh nghiệp do Đại học Tổng 
hợp Sannio (Italia) cấp và được quốc tế công nhận

Chi phí thấp hơn nhiều so với các chương trình liên 
kết đào tạo khác

Đội ngũ giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh - Du 
lịch (Đại học Hà Nội) và Khoa Khoa học kinh tế và
doanh nghiệp (Đại học Tổng hợp Sannio) 

Cơ hội thực tập, làm việc tại Italia và châu Âu

Cơ hội học tập bằng tiếng Anh và trải nghiệm ngôn 
ngữ, văn hóa Italia



Môn học CFU

Elements of Informatics - Tin học cơ sở 3

Mathematical Methods for Economics and Finance - Các phương pháp toán học trong kinh tế
và tài chính

9

Statistics - Thống kê 9

Fundamentals of Political Economics - Nguyên tắc kinh tế chính trị cơ bản 9

Marketing - Marketing 9

General and Applied Accounting I - Kế toán tổng hợp và ứng dụng I 12

Economics and Business Management - Kinh tế và Quản lý doanh nghiệp 9

Financial Mathematics - Toán học tài chính 6

Strategic – Quản trị chiến lược 6

Business Communication (Elective) - Giao tiếp trong kinh doanh 6

Corporate Finance – Tài chính doanh nghiệp 9

General  and Applied Accounting II – Kế toán tổng hợp và ứng dụng II 9

E-Marketing (Elective) – Marketing điện tử 6

Commercial Law – Luật thương mại 9

Second Foreign Language - Ngoại ngữ 2 (Italian language) 6

Public Law – Luật công 6

Economics History- Lịch sử kinh tế 9

Business Enterprise – Kinh tế doanh nghiệp 9

Private Law – Luật tư 9

Economic Politics – Chính sách kinh tế 9

Economic Geography – Địa lý kinh tế 9

Labour Law / Tax Law – Luật lao động / Luật Thuế 6

Internship – Thực tập (ở Việt Nam hoặc Italia) 3

Final Graduation Examination/Thesis – Thi tốt nghiệp / Luận văn 3
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Chương trình được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận 
theo Quyết định số 32/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2013 

Bằng Cử nhân Khoa học Thống kê và Bảo hiểm do 
ĐH TH Sannio (Italia) cấp, được quốc tế công nhận

Chi phí thấp hơn nhiều so với các chương trình liên 
kết đào tạo khác

Đội ngũ giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh - Du 
lịch (Đại học Hà Nội) và Khoa Khoa học kinh tế và
doanh nghiệp (Đại học Tổng hợp Sannio) 

Cơ hội thực tập, làm việc tại Italia và châu Âu

Cơ hội học tập bằng tiếng Anh và trải nghiệm ngôn 
ngữ, văn hóa Italia



Môn học CFU

Informatics – Tin học cơ sở 6

Mathematics I – Toán cao cấp I 9

Elements of Statistics – Nhập môn Thống kê 9

English – Tiếng Anh 6

Financial Mathematics and Laboratory of Financial Calculation –Toán tài chính và thực hành 12

Probability calculation and laboratory of probability – Lý thuyết xác suất và thực hành 9

Mathematics II – Toán cao cấp II 9

Stochastic Process – Lý thuyết về các quá trình ngẫu nhiên 6

Enterprise Economics – Kinh tế doanh nghiệp 9

Statistic Inference and Laboratory of statistics - Suy diễn thống kê và thực hành 9

Economics and Business Management – Kinh tế học và quản trị kinh danh 6

Economics of Financial Intermediaries - Kinh tế Trung gian Tài chính 6

Advanced English/ French – Tiếng Anh/Tiếng Pháp cao cấp 6

Politic Economics  - Kinh tế chính trị học 9

Mathematics III – Toán cao cấp III 6

Data Analysis  - Phân tích xử lý dữ liệu thống kê 6

Demography – Nhân khẩu học 9

Economics and Finance of Insurance and Pensions – Kinh tế Tài chính cho Bảo hiểm và Lương hưu 6

Actuarial mathematics and laboratory of actuarial calculations - Toán ứng dụng trong đánh giá rủi ro 

tài chính và thực hành

12

2 Elective courses - Môn tự chọn 6 và 6

Theory and techniques of sample surveys – Lý thuyết và kỹ thuật lấy mẫu cho nghiên cứu, khảo sát 6

Statistics and techniques of insurance – Thống kê ứng dụng trong bảo hiểm 9
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THTHẠẠC SC SỸỸ KINH TKINH TẾẾ VVÀÀ QUQUẢẢN LÝN LÝ
(Giấy phép số 614/QĐ-BGDĐT, ngày 20/2/2013)



Chương trình được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận 
theo Quyết định số 614/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2013 

Bằng Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý do Đại học Tổng 
hợp Sannio (Italia) cấp và được quốc tế công nhận

Chi phí thấp hơn nhiều so với các chương trình liên 
kết đào tạo khác

Đội ngũ giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh - Du 
lịch (Đại học Hà Nội) và Khoa Khoa học Kinh tế và
doanh nghiệp (Đại học Tổng hợp Sannio) 

Cơ hội thực tập, làm việc tại Italia và châu Âu

Cơ hội học tập bằng tiếng Anh và trải nghiệm ngôn 
ngữ, văn hóa Italia



Môn học CFU

Tax Law II- Luật thuế 6

Informatics for economic applications -Tin học kinh tế ứng dụng 3

Strategic Marketing - Chiến lược marketing 6

Applied mathematics-Toán ứng dụng 6

Multivariate Data Analysis - Phân tích dữ liệu đa biến 6
Corporate Strategy - Chiến lược doanh nghiệp 9

English for economic comunication- Tiếng Anh kinh tế 6

Programming and control- Chiến lược và kiểm soát 9

Internship- Thực tập 3

Business and Market Economy - Kinh tế doanh nghiệp và thị trường 9

EU Economics – Kinh tế Liên minh Châu Âu /
History of Enterprises- Lịch sử hình thành doanh nghiệp

6

Enterprise Crisis Law- Luật khủng hoảng doanh nghiệp / 
Labour Law and Social Security Law - Luật lao động và an sinh xã hội

9

Regional economy and policy - Kinh tế và các chính sách của nhà nước/
Sociology of innovation and knowledge - Xã hội học về đổi mới và kiến thức

6

Insegnamento a scelta – Elective course- Môn tự chọn 9

Prova finale – Final graduation examination- Thi cuối khóa 18
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Chương trình được Bộ GDĐT Việt Nam công nhận 
theo Quyết định số 614/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2013 

Bằng Thạc sỹ Khoa học Thống kê và bảo hiểm do 
ĐH TH Sannio (Italia) cấp được quốc tế công nhận

Chi phí thấp hơn nhiều so với các chương trình liên 
kết đào tạo khác

Đội ngũ giảng viên: Khoa Quản trị kinh doanh - Du 
lịch (Đại học Hà Nội) và Khoa Khoa học Kinh tế và
doanh nghiệp (Đại học Tổng hợp Sannio) 

Cơ hội thực tập, làm việc tại Italia và châu Âu

Cơ hội học tập bằng tiếng Anh và trải nghiệm ngôn 
ngữ, văn hóa Italia



Môn học CFU

Financial tools- Công cụ tài chính 9

Econometrics- Kinh tế lượng 6

Elective course- Môn tự chọn 3

Multidimensional Data Analysis- Thống kê phân tích dữ liệu đa biến 9

Corporate Finance- Tài chính doanh nghiệp 6

Mathematic models for financial markets- Mô hình toán học cho các thị trường tài 

chính

6

Risk Theory- Lí thuyết rủi ro 9

Stochastic process for insurance and finance- Quá trình thống kê ngẫu nhiên bảo hiểm 
và tài chính 6

Financial legislation and insurance- Lập pháp tài chính và bảo hiểm 9

Demography (Advanced course) - Nhân khẩu học (khóa nâng cao) 6

Techniques of actuarial calcuations of social insurance- Kĩ thuật thống kê bảo hiểm xã 
hội

9

Techniques of actuarial calculation of insurance against damage - Kĩ thuật thống kê 
bảo hiểm nhân thọ

9

Techniques of actuarial calculation of life insurance - Kĩ thuật thống kê bảo hiểm cuộc 
sống

9

Final graduation examination- Thi cuối khóa 9


