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Welcome to the University of Economics
Ho Chi Minh City, that ranks among the
leading universities in Vietnam with an
outstanding record of achievements in
teaching and research.

In 2014, Western Sydney University
celebrated a significant milestone our 25th
anniversary as a university in Australia and
has grown to become a truly world-class
university today. Western Sydney University
is now ranked in the top three percent of
universities worldwide, according to the
Times Higher Education World Rankings and
also ranked in the top 60 universities in the
world under 50 years of age.

We are proud and excited to offer the highly
ranked Master of Business Administration
program, a joint project between the
University of Economics Ho Chi Minh City
and Western Sydney University, Australia.
This program will provide you with solid
business, management skills and knowledge to
move you forward in the business world. You
will also benefit from the interactive modern
learning environment, the fresh perspectives
and insights of the curriculum, and the
inspiring, enthusiastic academic team. After
successful completion of the program, you will
be granted the degree by Western Sydney, one
of the top universities in the world.
I invite you to explore this exciting program
and look forward to welcoming you to the
UEH-Western Sydney community.
I wish you great success in your study and
career.

As we look forward to the future, our
international student community plays a
vital role in further developing ourselves as
an internationally recognised university. In
Vietnam, our partner is the International
School of Business, University of Economics
Ho Chi Minh City and we are very confident
in our cooperation to provide opportunities
for our students to achieve their full potential.
Whether you aim to become a corporate
business executive or run your own enterprise,
a Western Sydney University Business degree
will equip you with the knowledge, experience
and contacts to successfully apply proven
business principles in new and innovative ways.
From one day, you will feel at home at Western
Sydney University and I believe you will enjoy
your journey at one of the best universities in
the world.
I look forward to welcoming you to Western
Sydney University.

isb.edu.vn
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→ REPUTATION FOR EXCELLENCE
We are ranked among the top three percent
of universities in the world, with a growing
international reputation for research-led,
student-centred learning.

NỔI BẬT NHỜ SỰ VƯỢT TRỘI
Western Sydney nằm trong tốp 3% các
trường đại học hàng đầu thế giới, với uy tín
quốc tế ngày càng cao nhờ phương pháp
giảng dạy và học tập có định hướng nghiên
cứu và lấy sinh viên làm trung tâm.

→ WE EMBRACE TECHNLOGYENRICHED LEARNING

→ OUR CURICULUM PREPARES YOU
FOR TODAY’S WORLD

We work with our community, business
partners and industry leaders to develop
course content that meets the needs of
employers and the jobs of the future, and
which responds to the challenges of a global
workplace.

Chúng tôi làm việc với các tổ chức, doanh
nghiệp và lãnh đạo ngành để phát triển nội
dung chương trình học đáp ứng được yêu cầu
của nhà tuyển dụng và nghề nghiệp tương lai,
cũng như những thách thức của môi trường
làm việc toàn cầu.

2015

2015 QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT
Top 200 Top 200 Top 200 Top 200 Top 300 Top 350 -

Agriculture and Forestry
Education
Psychology
Sociology
English Language and Literature
Medicine

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP HIỆN ĐẠI

CHÂM NGÔN LẤY SINH VIÊN LÀM
TRUNG TÂM
Với tiêu chí lấy sinh viên làm trung tâm,
Western Sydney cung cấp nhiều phương
thức học tập đa dạng, linh hoạt kết hợp học
đi đôi với hành. Thông qua các chương trình
thực tập và cơ hội làm việc tình nguyện, sinh
viên có thể tích lũy kinh nghiệm thực tế cùng
những kỹ năng và kiến thức cần thiết cho
nghề nghiệp tương lai.

TOP 60
IN THE
WORLD

Western Sydney University is ranked in the top
three percent of universities, according to the Times
Higher Education (THE) World Rankings.
WORLD TOP 400 UNIVERSITIES

WORLD TOP 60 YOUNG UNIVERSITIES
Western Sydney University is ranked among the world’s best
60 young universities. Western Sydney University is ranked
56th on the Times Higher Education Top 60 Under 50 years list.

Western Sydney University is ranked 361 in the world.

Research Excellence
TOP 20 AMONG AUSTRALIAN UNIVERSITIES FOR
RESEARCH PERFORMANCE

70% of the University’s assessed research ranked at world
class or better.

Western Sydney University is consistently ranked in the TOP
20 of prestigious research council (ARC and NHMRC) grants
awarded..

Excellence in Research for Australia (ERA) national report.

WELL ABOVE WORLD STANDARD

WORLD STANDARD

Plant Biology, Forestry Sciences, Complementary Medicine.

Analytical Chemistry, Artificial Intelligence and Image
Processing, Biochemistry and Cell Biology, Civil Engineering,
Clinical Sciences, Electrical and Electronic Engineering,
Film, Television and Digital Media, Historical Studies, Human
Geography, Human Movement and Sports Science, Law,
Linguistics, Literary Studies, Materials Engineering, Mechanical
Engineering, Microbiology, Nursing, Other Studies in Human
Society, Philosophy, Physical Chemistry (incl. Structural),
Policy and Administration, Political Science, Pure Mathematics,
Religion and Religious Studies, Social Work, Sociology,
Specialist Studies in Education, Urban and Regional Planning.

Applied Mathematics, Macromolecular and Materials
Chemistry, Soil sciences, Ecology, Mechanical Engineering,
Performing Arts and Creative Writing, Cultural Studies, and
Literary Studies.

westernsydney.edu.vn

→ Quality Teaching
→ Generic Skills
→ Student Diversity

OF EVERYTHING WE DO

ABOVE WORLD STANDARD
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GOOD UNIVERSITIES GUIDE

→ OUR STUDENTS SIT AT THE HEART
Our student-centred approach offers you
the choice of on-campus, and flexible study
options combined with work-integrated
learning. Through work experience
placements, internships and volunteering
opportunities, you will get the real-life
experience, practical skills and knowledge
that you need for your future career.

WHY
WESTERN
SYDNEY?

The Good
Universities
Guide

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- HÀNH TRANG CHO TƯƠNG LAI

From our innovative social learning spaces,
online learning environments and use
of digital technologies to enhance the
study experience, to on campus computer
laboratories and state-of-the-art research and
clinical facilities, we adopt new and emerging
technologies to provide a richer educational
experience.

Chúng tôi luôn áp dụng những công nghệ
mới nhất nhằm cung cấp những trải nghiệm
học tập đa dạng, phong phú cho sinh viên, từ
không gian học tập sáng tạo, môi trường học
tập trực tuyến, sử dụng công nghệ kỹ thuật
số cho tới phòng thực hành máy và các trang
thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học
tập và nghiên cứu của sinh viên.

Global Rankings

isb.edu.vn
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If you began your career in a
different discipline and want to
break into the world of business,
or you are a new graduate seeking
a competitive edge, the Western
Sydney MBA will give you the
grounding you need.
The course provides critical
core knowledge, essential for a
comprehensive understanding
of the business environment,
and you can choose your own
specialisation.
You will finish your course
career-ready. Armed with
management skills and
knowledge of the forces shaping
the global business environment,
you will be prepared to step up
and take on key roles in business.

→ FAST TRACK INTO CAREER
SUCCESS

This MBA is unique in that it has no work
experience requirement. You don’t have to
have studied business before, or have relevant
work experience - we start from the basics
and build your business knowledge through
the course, and help you put it into action.
This program will take you to the next level of
business success, no matter what stage you
are at on your journey.

GROW YOUR OWN EMPLOYMENT
ABILITY

Gaining practical experience is also a
cornerstone of the Western Sydney MBA
program, and is supported by our strong links
with industry businesses. You will have the
opportunity to complete either a business
internship or a business project unit, applying
the knowledge you have gained during
the course to solve a real-world business
problem. It is a great experience and an extra
advantage when you are competing for jobs
after graduation.

This Western Sydney.MBA program is
designed by Western Sydney against the
standards in Australian education and training
system. With modern units choices and
materials, industry-based project, you will
have a comprehensive understanding of the
realities of modern business - super charging
your success!

WHY
WESTERN
SYDNEY
MBA?

westernsydney.edu.vn

REAL-WORLD EXPERIENCE

We have a reputation for teaching and
learning excellence, and we invest in the
continuous innovation and improvement of
our teaching staff and system. Our reputation
extends to the practical approach through
collaboration with industry partners, ensuring
you have the knowledge to succeed and
the opportunity to put that knowledge into
action.

→ BUILD YOUR INSIDE CAPACITY TO → A WIDE RANGE OF CHOICES

→ CONTEMPORARY CURRICULUM
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→ GAIN IN-DEPTH KNOWLEDGE &

The MBA program not only provides
critical core knowledge, essential for a
comprehensive understanding of the
business environment, but you can opt
to specialise in different areas such as
Marketing, Management, Logistics and Supply
Chain Management, HRM, Hospitality and
Tourism, Finance and Investment, ...These
specialisations provide a level of in-depth
knowledge in an industry or function that will
be valued highly by potential employers.

→ YEAR ABROAD: NEW DIMENSIONS
TO YOUR STUDIES

Studying abroad will add new dimensions
to your studies, a chance to learn about
yourself, grow as a successful person, expand
your international connections, become
independent, learn to immerse into a new
culture, travel and explore.

Nếu bạn khởi nghiệp ở một lĩnh
vực khác và muốn gia nhập vào
thế giới kinh doanh, hoặc bạn
mới tốt nghiệp đại học và đang
tìm kiếm những lợi thế cho mình,
chương trình MBA Western
Sydney sẽ mang lại nền tảng vững
chắc cho bạn.
Khóa học cung cấp cho bạn kiến
thức cốt lõi và cần thiết, giúp bạn
hiểu biết toàn diện về môi trường
kinh doanh và từ đó, bạn có thể
lựa chọn một chuyên ngành học
phù hợp.
Sau khi hoàn thành chương trình,
bạn được chuẩn bị sẵn sàng để
phát triển sự nghiệp của mình.
Với sự trang bị về kỹ năng và kiến
thức quản trị trong môi trường
kinh doanh quốc tế, bạn có thể tự
tin đảm đương những vị trí quan
trọng trong thế giới kinh doanh.

→ RÚT NGẮN CON ĐƯỜNG ĐẾN
THÀNH CÔNG

Chương trình MBA của Đại học Western
Sydney đặc biệt ở chỗ không yêu cầu ứng
viên phải có kinh nghiệm làm việc. Bạn cũng
không cần phải có sẵn kiến thức hay kinh
nghiệm về lĩnh vực kinh doanh. Chương trình
được thiết kế giúp bạn bắt đầu học hỏi từ
những vấn đề cơ bản nhất và từng bước tích
lũy kiến thức kinh doanh thông qua các môn
học, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc.
Dù bạn đang ở đâu trên con đường đến với
thành công, khóa học cũng sẽ đưa bạn lên
một tầm cao mới.

→ XÂY DỰNG NĂNG LỰC

BÊN TRONG NHẰM PHÁT TRIỂN
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC
Tích lũy kinh nghiệm thực tế cũng là điểm nổi
bật của chương trình MBA Western Sydney
nhờ quan hệ hợp tác rộng rãi và chặt chẽ của
nhà trường với các tổ chức, doanh nghiệp.
Bạn sẽ có cơ hội thực hiện bài thu hoạch từ
quá trình thực tập hoặc dự án kinh doanh
nhằm áp dụng kiến thức đã tích lũy trong
khóa học để giải quyết một vấn đề kinh
doanh thực tế. Đây sẽ là một trải nghiệm
tuyệt vời và cũng là lợi thế của bạn trong quá
trình tìm việc sau này.

→ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN
TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT

Chương trình MBA Western Sydney được
thiết kế, cập nhật theo tiêu chuẩn của hệ
thống giáo dục và đào tạo Úc. Với các môn
học và tài liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, phù
hợp với thời đại và cơ hội thực hiện dự án
thực tế, bạn sẽ có sự hiểu biết toàn diện về
tình hình kinh doanh thực tế hiện nay. Đây
chính là đòn bẩy dẫn đến thành công!

VÌ SAO
CHỌN MBA
WESTERN
SYDNEY?

→ TÍCH LŨY KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU
VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Chúng tôi được biết đến nhờ thành tích xuất
sắc trong giảng dạy, và chúng tôi liên tục
đầu tư cải tiến và nâng cao chất lượng đội
ngũ giảng viên. Danh tiếng của chúng tôi còn
được biết đến nhờ phương thức tiếp cận thực
tế thông qua quan hệ hợp tác gắn kết với các
tổ chức, doanh nghiệp, giúp sinh viên vừa
nắm chắc kiến thức lý thuyết vừa có cơ hội áp
dụng lý thuyết vào thực tiễn.

→ SỰ LỰA CHỌN ĐA DẠNG
Chương trình MBA không chỉ cung cấp kiến
thức cốt lõi và cần thiết giúp bạn hiểu biết
toàn diện về môi trường kinh doanh, mà bạn
còn được lựa chọn học chuyên sâu trong các
lĩnh vực khác nhau như Marketing, Quản trị,
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Quản
trị nhân sự, Quản trị khách sạn và Du lịch, Tài
chính và Đầu tư,... Theo đuổi một trong những
chuyên ngành này sẽ cung cấp cho bạn kiến
thức chuyên sâu được các nhà tuyển dụng
đánh giá rất cao.

→ NĂM DU HỌC - MỘT TRẢI NGHIỆM
MỚI CHO VIỆC HỌC CỦA BẠN

Du học sẽ mang đến một trải nghiệm mới
trong khóa học của bạn, một cơ hội để khám
phá bản thân, trở thành một người thành
công, tự lập, được tiếp cận một nền văn hóa
mới, mở rộng các quan hệ quốc tế, có cơ hội
đi du lịch và khám phá những điều mới mẻ.

isb.edu.vn
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Course
Structure

STAGE 1
At UEH-ISB

STAGE 2
At UEH-ISB

STAGE 2
AT WESTERN SYDNEY

4 CORE UNITS

6 SPECIALIST KNOWLEDGE UNITS

6 SPECIALIST KNOWLEDGE UNITS

Financial Reports for Decision Making

Students are required to complete any six of the
specialist knowledge units subject to availability

Finance and Investment

Logistics and Supply Chain Management

Corporate Finance

Project Management

Contemporary People Management

Strategic Business Management

Financial Institutions and Markets (MAF)

Supply Chain Management

Integrated Business Experience 2

Leading Contemporary Organisations

International Finance

Purchasing and Materials Management

Business Marketing

Security Analysis And Portfolio Theory

Compliance Management

Strategic Marketing for Managers

Property Investment Analysis

Marketing Systems

Property Portfolio Analysis

Logistics Processes in Enterprise Resource
Planning

Integrated Brand Management

Hospitality and Tourism

Business Operations and Logistics

Gastronomy and the Food and Beverage
Experience

Economics (PG)

Project Management
Corporate Finance
International Finance

1 CAPSTONE UNIT
Business Project

1 CAPSTONE UNIT

Business Operations and Logistics
Management
Strategic Management

Facilities and Venue Management

Compliance Management

Tourism Management

Innovation, Creativity and Foresight

Event Management

Governance, Ethics and Social Entrepreneurship

Hospitality and Tourism in Society

Managing in the Global Context

Strategic Marketing for Hospitality and Tourism

Leading Contemporary Organisations

Human Resource Management

Marketing

Industrial Relations and Workplace Change

Marketing Systems

Strategic Employment Relations

Buyer Behaviour

Employment Relations Professional Practice

Applied Marketing Solutions

Reward Management

Integrated Brand Management

Developing Human Capital and Organisational
Capability

Business Marketing

Diversity, Labour Markets and Workforce Planning
Information and Communications Technology
Programming Proficiency
Advanced Topics in User System Interaction
Systems Analysis and Database Management
Systems
Network Technologies
Two units selected from a pool of special interest
units

Business Project
This unit provides students with the opportunity to
apply the knowledge and skills gained in previous
sessions to solve a real-world business problem.
This would be an action-learning project with the
student working closely with an organisation or
business entity to undertake an assignment for
the organisation (e.g. evaluation of a particular
international business opportunity culminating in
specific recommendations for future action). OR
Internship
The Business Internship is designed for students
who want to gain industry experience and further
their studies through a business internship. This
Business Internship unit is based on a projectstyle unit which requires students to undertake
a research project in their chosen field while
attending an industry-based internship. These
highly sought after internships will be filled on a
competitive basis.

Strategic Marketing for Managers
Property
Property Valuation
Property Finance and Taxation
Property Feasibility Study
Property Investment Analysis
Property Development
Property Portfolio Analysis
Sustainable Business

Innovation and Entrepreneurship

Creating Sustainable Organisations

Innovation for New Markets

Social and Environmental Accounting

Innovation, Creativity and Foresight

Governance, Ethics and Social Entrepreneurship

New Venture Finance

Developing Sustainable Places

Entrepreneurial Management Capabilities

Innovation, Creativity and Foresight

Innovation Through Digital Technology

Business, Society and the Environment

Governance, Ethics and Social Entrepreneurship
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Admission
Requirements

ACADEMIC ENTRY
REQUIREMENTS
ĐIỀU KIỆN HỌC THUẬT

How to
Apply
STAGE 1

STAGE 2

→ Successfully completed an
undergraduate degree or higher
in a business related discipline at a
recognised university; OR
→ Successfully completed an
undergraduate degree or higher in a
non-business related discipline AND
a Graduate Certificate of Business
Administration granted by UEH-ISB.

→ Successfully completed the four core
units at UEH-ISB.
→ Hoàn thành bốn môn học cơ sở
ngành tại UEH-ISB.

Ứng viên muốn đăng ký chương
trình học vui lòng liên hệ Viện Đào
tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể
tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại
trang web của chương trình
www.westernsydney.edu.vn.

→ IELTS (Academic) 6.0 overall
with a minimum 5.0 in writing (or
equivalent) OR
→ English Placement test 70%+ OR
→ Successfully graduated from a
recognised university in Englishspeaking countries within the last
two years.(*)
( )
* On a case-by-case basis.

→ IELTS (Academic) 6.5 overall with
a minimum 6.0 in each band (or
equivalent) OR
→ English Placement test 80%+ OR
→ Successfully graduated from a
recognised university in Englishspeaking countries within the last
two years.(*)
( )
* On a case-by-case basis.

→ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
tương đương IELTS (Academic) 6.0
(điểm Writing từ 5.0) HOẶC
→ Đạt ít nhất 70% bài thi tiếng Anh đầu
vào HOẶC
→ Tốt nghiệp chương trình cử nhân của
một trường Đại học được công nhận
tại quốc gia nói tiếng Anh trong vòng
hai năm kể từ ngày nhập học.(*)
( )
* Tùy trường hợp cụ thể.

→ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
tương đương IELTS (Academic) 6.5
(các điểm thành phần không dưới
6.0) HOẶC
→ Đạt ít nhất 80% bài thi tiếng Anh đầu
vào HOẶC
→ Tốt nghiệp chương trình cử nhân của
một trường Đại học được công nhận
tại quốc gia nói tiếng Anh trong vòng
hai năm kể từ ngày nhập học.(*)
( )
. * Tùy trường hợp cụ thể.

DURATION
THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

6-9 months
6-9 tháng

12 months
12 tháng

INTAKES
KÌ TUYỂN SINH

January, April, June, September
Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9

January, April, June, September
Tháng 1, Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9

CAMPUS
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

UEH-ISB campus, Vietnam
Cơ sở UEH-ISB, Việt Nam

Parramatta City campus, Australia OR
UEH-ISB campus, Vietnam
Cơ sở Parramatta City, Úc HOẶC
Cơ sở UEH-ISB, Việt Nam
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へ
へ
へ

へ

→ Tốt nghiệp chương trình cử nhân
hoặc cao hơn, chuyên ngành liên
quan đến lĩnh vực kinh doanh tại
một trường Đại học được công nhận,
HOẶC
→ Tốt nghiệp chương trình cử nhân với
chuyên ngành không liên quan đến
lĩnh vực kinh doanh VÀ có chứng chỉ
sau Đại học về Quản trị Kinh doanh
do UEH-ISB cấp.
ENGLISH REQUIREMENTS
ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

Students in Vietnam apply through
The International School of
Business, University of Economics
Ho Chi Minh City. For full details
and application forms, please visit
www.westernsydney.edu.vn

Application
Checklist

へ
へ
へ

へ

Application Form /
Đơn đăng ký nhập học.
Original Curriculum Vitae/
Lý lịch học viên.
Two (02) Certified Copies of
Degree(s)/
Hai (02) Bản sao bằng đại học (sao y
có chứng thực).
Two (02) Certified Copies of
Academic Transcripts/
Hai (02) Bản sao bảng điểm (sao y
có chứng thực.
Original Health Certificate/
Giấy khám sức khỏe.
Two (02) photographs 4x6/
Hai (02) hình 4x6.
Certified Copy of English Certificate (if
applicable)/
Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS/TOEFL)
(nếu có).
Certified Copy of National Identity Card/
Bản sao Chứng minh nhân dân (sao y
chứng thực).

Scholarships

We offer a limited number of
scholarships based upon outstanding
academic records and English
proficiency. These awards are granted
on a competitive basis. Among them,
the MBA Talent Scholarship is specially
aimed at accomplished undergraduate
students from leading universities in
Vietnam and overseas. If you are a
potential applicant you will be required
to nominate and meet the entry
requirements of scholarships of the
Western Sydney MBA Talent program.
For further information on scholarship,
please visit
www.westernsydney.edu.vn.
Nhà trường trao các suất học bổng có
hạn mức về số lượng và xét cấp dựa trên
thành tích học tập và trình độ thông
thạo tiếng Anh của ứng viên. Vì vậy,
chính sách học bổng này có tính cạnh
tranh. Trong số đó, chương trình học
bổng MBA Tài năng là một học bổng đặc
biệt giành cho sinh viên mới tốt nghiệp
từ các trường đại học hàng đầu Việt
Nam hoặc nước ngoài. Nếu bạn là ứng
viên tiềm năng, bạn phải thỏa mãncác
điều kiện xét cấp học bổng của chương
trình Thạc sĩ MBA Tài năng của Đại học
Western Sydney. Để cập nhật thông tin
mới nhất về học bổng, vui lòng tham
khảo tại trang web
www.westernsydney.edu.vn.
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