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Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, Cộng hoà Pháp là một trong những đối tác uy tín và truyền
thống của Trường Đại học Thương mại. Hai Nhà trường đã trải qua 15 năm hợp tác trên nhiều
phương diện, cùng xây dựng các chương trình đào tạo, dự án hợp tác có giá trị và được xã hội ghi
nhận.

Tọa lạc tại trung tâm của thành phố Lyon - một thành phố di sản thế giới của UNESCO, đô thị đại
học lớn thứ hai ở Pháp, Đại học Jean Moulin Lyon 3 được thành lập năm 1974 và là một trong
những trường đại học công lập đi đầu tại Pháp trong đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân
văn. Hiện nay, trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 và Trường Đại học Thương Mại đang triển khai 2
chương trình liên kết đào tạo quốc tế là Cử nhân Thương mại và sản phẩm dịch vụ (Marketing và
bán hàng) và Thạc sĩ Tài chính. Cả 2 chương trình thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện quản lý
doanh nghiệp IAE, Đại học Jean Moulin Lyon 3.

Viện quản lý doanh nghiệp IAE Lyon là thành viên của mạng lưới quốc gia IAE PHÁP, mạng lưới
hàng đầu của Pháp về đào tạo và nghiên cứu về quản lý. IAE Lyon có giá trị quan trọng trong giáo
dục cộng hòa Pháp nói chung và của trường Jean Moulin Lyon 3 nói riêng vì theo đánh giá của
cộng đồng sinh viên và giới học thuật, IAE Lyon là đơn vị quốc tế hóa và chuyên nghiệp nhất.

15 NĂM
HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
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Chương trình Thạc sỹ Tài chính liên kết giữa Đại học

Thương Mại & Đại học Jean Moulin Lyon 3 bắt đầu

triển khai đào tạo từ năm học 2008-2009, tính đến

năm học 2021-2022 đã tuyển sinh được 14 khóa và 13

khóa đã tốt nghiệp. Chương trình được đào tạo hoàn

toàn bằng Tiếng Anh, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu

tuyển sinh và đào tạo của hai nhà trường. 

Chương trình Thạc sỹ năm thứ 2 (Master 2) tổ chức

đào tạo trong 1 năm, gồm 17 học phần tổng 60 tín chỉ
trong đó luận văn thạc sỹ chiếm 15 tín chỉ. Các học

phần cung cấp các kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh

vực tài chính như chiến lược tài chính, chẩn đoán tài

chính, kế hoạch và lựa chọn đầu tư, v.v.v. Bên cạnh các

kiến thức học thuật, các học phần cũng cung cấp các

case studies ứng dụng thực tế vào từng tình huống cụ
thể, từ đó nâng cao tính ứng dụng của chương trình

đào tạo. 

60% số học phần được đảm nhiệm bởi các giảng viên

Đại học Jean Moulin Lyon 3 và 40% số học phần được

đảm nhiệm bởi giảng viên Đại học Thương Mại. 

Các giảng viên tham gia chương trình có trình độ
chuyên môn vững vàng, phù hợp với học phần giảng

dạy; có trình độ tiếng Anh tốt; có nhiều kinh nghiệm

trong giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều giảng viên bên

cạnh công tác giảng dạy, còn tham gia tư vấn cho

doanh nghiệp, cũng như thực hiện các công trình

nghiên cứu có tính thực tiễn cao. Bên cạnh đó, một số
giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và công tác trong

lĩnh vực tài chính tại các nước nói Tiếng Anh. 

Với tính học thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tính

ứng dụng cao phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội tại

Việt Nam, đặc biệt tiếng Anh được sử dụng hoàn toàn

trong việc giảng dạy, kiểm tra đánh giá và luận văn tốt

nghiệp, chương trình được các học viên đánh giá cao,

đồng thời đáp ứng được nhu cầu của xã hội về nguồn

nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính. 

MASTER FINANCE
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                  học viên có cơ hội
thăng tiến trong sự nghiệp
sau tốt nghiệp

98%

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NHỮNG ĐIỂM ƯU VIỆT

3
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Hai nhà trường đã bắt đầu triển khai hợp tác và mở chương
trình liên kết đào tạo đầu tiên là chương trình Thạc sĩ Tài chính
từ năm 2008. Với sự tận tâm của đội ngũ lãnh đạo, các cán
bộ, giảng viên của hai nhà trường và phương pháp giảng dạy
tiên tiến đã đem đến sức hút cũng như thành công của
chương trình đào tạo. Chương trình ngày càng phát triển và trở
thành một trong những chương trình hiệu quả và thành công
nhất trong liên kết đào tạo tại Pháp. Ngoài sự hợp tác trong
chuyên môn, chúng tôi cũng đã phát triển mối quan hệ thân
tình tốt đẹp giữa hai nhà trường.
Với vai trò là Giám đốc phụ trách chương trình, tôi đã có cơ hội
gặp gỡ các bạn học viên - những người học luôn nhiều năng
lượng và ý tưởng sáng tạo. Đây cũng là một trong những động
lực giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên chúng tôi ngày càng hoàn
thiện và phát triển hơn nữa.

THÔNG ĐIỆP
TỪ NHÀ TRƯỜNG

Các bạn cựu học viên thân mến!
Nhân dịp kỉ niệm 15 năm triển khai chương trình liên kết đào
tạo Thạc sĩ Tài chính giữa Trường Đại học Thương mại và
Đại học J.M.Lyon 3, thay mặt Nhà trường, tôi xin gửi tới các
bạn lời chào và lời cảm ơn vì đã tin tưởng và đồng hành cùng
chúng tôi qua các khóa đào tạo.
Với 14 khoá học triển khai thành công, chương trình đã đào
tạo gần 300 học viên và được người học ghi nhận với nhiều
điểm sáng về chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên. Đặc
biệt, với mạng lưới gần 300 cựu học viên chương trình LKQT
Thạc sĩ Tài chính hiện đảm nhiệm nhiều chức vụ và vị trí cấp
cao trong nhiều lĩnh vực là minh chứng cho thành công của
chương trình, đồng thời cũng là niềm tự hào và hạnh phúc
đối với những người tham gia phát triển chương trình như
chúng tôi.
Một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn
cựu học viên, đội ngũ giảng viên và các cán bộ đã làm nên
thành công của chương trình. Xin chúc các bạn nhiều sức
khỏe và thành công hơn nữa!
 

 PGS,TS TRẦN KIỀU TRANG
Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

GS. ABADIE LAURENCE
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Giám đốc chương trình



I have joined Master Finance program between JML3 &

TMU since Feb 2009. 

I’m very grateful to have this gorgeous opportunity of

sharing experiences, culture points of view, management

approach…

I’m glad to have had the chance to start with French

program and change to English one

I’m fond of Vietnamese students and your TMU team

always positive, helpful and so welcoming. You are very

much pleasant!

Many thanks for all!!!

It is already 11 years since the first Christmas Season I went
back to Vietnam and to Hanoi to teach in MS Finance co-
organized by Vietnamese Commerce University and
University Lyon 3. I have to confess that being Vietnamese
and having to use English to discuss with my students,
compatriots, is quite delicate. However, discussions we
have on the business language – accounting – are
sometimes divergent and English would be helpful for us to
exchange frankly our point of view. I would like here to
salute the commitment of MS Finance students who must
carry out in parallel their professional activities and their
studies, though they are always present. 
As Nathaniel Hawthorne wrote “Time flies over us, but
leaves its shadow behind” 
With my students, we have been working hard and coming
up with nice thesis on accounting, financial and managerial
issues concerning Vietnam that may open new path for
future research…
Vive le Vietnam, Vive la France
Vive Vietnam Commerce University, Vive Université Lyon 3

Prof. LE NHU TUYEN

Prof. SOPHIE BACHELARD 
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Là học viên khoá đầu, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tôi cũng nhận được nhiều kiến thức mới từ khoá
học, từ các thầy cô giáo rất giỏi chuyên môn. Từ đáy lòng mình, tôi rất cám ơn Trường ĐHTM đã tổ chức
khoá học cực kỳ thành công. Chúc các Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và truyền đạt nhiều kiến thức cho học
viên, chúc chương trình ngày càng được đón nhận và đào tạo được nhiều thạc sỹ giỏi trong tương lai.

 Chị Lê Thị Hằng - Cựu học viên Khóa 1
Giám đốc Dịch vụ khách hàng - TP Bank

Tôi rất tự hào vì đã tham gia chương trình học từ những khóa đầu tiên của Trường, một chương trình đào
tạo nghiêm túc và chất lượng; đồng thời rất vui mừng khi nhận thấy Chương trình đào tạo này đã phát triển
như ngày hôm nay. Chúc cho các thế hệ học viên đạt được nhiều thành công sau khi tham gia chương trình

đào tạo này. Chúc cho nhà trường và chương trình ngày càng phát triển hơn nữa!

Em cảm ơn các thầy cô phụ trách chương trình đã tạo điều kiện để chúng em được học theo chương trình
quốc tế với học phí và điều kiện phù hợp. Chúng em được tiếp cận tư duy và phương pháp giảng dạy của các
giảng viên nước ngoài hay những giảng viên VN đã tu nghiệp ở nước ngoài để áp dụng vào thực tiễn công

việc hàng ngày. Chúc các thầy cô tiếp tục phát triển chương trình này để các bạn khóa sau được tiếp tục tiếp
cận nhiều kiến thức tài chính và ứng dụng thực tiễn trong công việc hàng ngày!

 Chị Nguyễn Thị Tường Vân - Cựu học viên Khóa 10
Kế toán trưởng - Calsa Group

 Về thầy cô giáo, tôi đánh giá đội ngũ giáo viên chất lượng, trách nhiệm và luôn cập nhật kiến thức mới.
Chúc các thầy cô dồi dào sức khoẻ, chúc chương trình luôn luôn phát triển, thu hút được nhiều học viên!

THÔNG ĐIỆP TỪ CỰU HỌC VIÊN

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động chương trình, tôi kính chúc các Thầy Cô giáo cùng toàn thể các
Thầy Cô phụ trách chương trình liên kết luôn mạnh khỏe, vững tâm, ngày càng thành công trong con

đường đào tạo các thế hệ học viên có năng lực và trình độ tốt và luôn là địa chỉ tin cậy để các học viên
gửi gắm nâng cao kiến thức.

Chị Trần Thị Trà My - Cựu học viên Khóa 12
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
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Ý KIẾN TỪ CỰU
HỌC VIÊN

K Ế T  Q U Ả  K H Ả O  S Á T
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 Hình thức khảo sát: online qua google form
Tổng số khảo sát được gửi đi: 212
Số phản hồi: 146

Khóa học cung cấp cho anh chị những kiến thức quan trọng trong lĩnh vực tài chính?1.

2. Khóa học giúp anh/ chị có được những kĩ năng quan trọng hỗ trợ anh/chị trong nghề
nghiệp?

20

40

60

80

0

20

40

60

80

0

3. Khóa học giúp anh/ chị có giúp anh/chị nâng cao trình độ, khả năng sử dụng ngoại
ngữ?

40

80

0
8



 

5.Anh/chị đã có cơ hội nghề nghiệp mới tốt hơn/ được thăng tiến sau khi có bằng
Thạc sĩ Tài chính?

6. Anh/chị có hài lòng về chất lượng đào tạo của khóa học?

7. Anh/chị đã/sẽ giới thiệu cho bạn bè người thân theo học chương trình?

4. Anh/chị thấy tự tin hơn về triển vọng nghề nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp?

20

40

60

80

0

40

80

20

40

60

80

0

40

80

0
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KHÓA 1 
2008 - 2009

Là học viên khoá đầu, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tôi cũng
nhận được nhiều kiến thức mới từ khoá học, từ các thầy cô giáo
rất giỏi chuyên môn. Từ đấy lòng mình Tôi rất cám ơn Trường

ĐHTM đã tổ chức khoá học cực kỳ thành công, chúc các Thầy Cô
luôn mạnh khoẻ và truyền đạt nhiều kiến thức cho học viên, chúc

chương trình ngày càng được đón nhận và đào tạo được nhiều
thạc sỹ giỏi trong tương lai

Cựu học viên Lê Thị Hằng
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Lễ  Tốt nghiệp Khóa 1
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KHÓA 2 
2009 - 2010

Tôi rất tự hào vì đã tham gia chương trình học từ
những khóa đầu tiên của Trường, một chương trình
đào tạo nghiêm túc và chất lượng; đồng thời rất vui
mừng khi nhận thấy Chương trình đào tạo này đã
phát triển như ngày hôm nay. Chúc cho các thế hệ
học viên đạt được nhiều thành công sau khi tham

gia chương trình đào tạo này. Chúc cho nhà trường
và chương trình ngày càng phát triển hơn nữa!

Cựu học viên Doãn Ngọc Hà 
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Lễ  Tốt nghiệp Khóa 2
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Lễ  Tốt nghiệp Khóa 3
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KHÓA 4 
2011 - 2012

Tập thể lớp xin kính chúc Kính chúc các thầy cô chương
trình cao học liên kết giữa trường đại học Thương mai và
đại học Jean Moulin Lyon 3 dồi dào sức khỏe, luôn thành
công trong cuộc sống và sẽ ngày càng xây dựng được các
chương trình giáo dục chất lượng cho sinh viên và sẽ trở
thành niềm tự hào của những sinh viên đã đang và sẽ

tham gia học tập.
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Xin bày tỏ sự biết ơn tới các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy cũng
như Viện Đào tạo quốc tế trường ĐH TM đã đem đến cho các học
viên những khoá học rất có ích và cần thiết, qua đó giúp học viên
ứng dụng được các kỹ năng, kiến thức đã học được vào công việc

của mình, là tiềm năng cho tương lai 

KHÓA 5 
2012 - 2013

Cựu học viên Đỗ Quang Huy 
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KHÓA 7 
2014 - 2015
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Cảm ơn nhà trường, các thầy cô và Viện đào tạo Quốc tế
đã tạo ra một chương trình học đầy bổ ích, một môi

trường để các học viên có cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn
nhau và để lại những kỷ niệm đẹp.

 
Cựu học viên Nguyễn Trà My

Cảm ơn khoá học đã cho tôi những kiến thức quí giá, những mối
quan hệ trong công việc, những người bạn rất dễ thương, và bật mí
là tôi cũng đã tìm đc cho mình người bạn đời ở cùng khoá học. Cảm
ơn các thầy cô, các anh chị ở phòng đào tạo, Cô Bình, chị Thu, anh

Giang… mọi người đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi và các bạn trong
khoá học này. Kính chúc các thầy cô, anh chị thật nhiều sức khoẻ,
niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho chương trình sẽ được nhiều người

biết đến và có thêm thật nhiều các thế hệ sinh viên.
 

Cựu học viên Cao Ngọc Phương Giang
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 Về thầy cô giáo, tôi đánh giá đội ngũ giáo viên
chất lượng, trách nhiệm và luôn cập nhật kiến

thức mới. Chúc các thầy cô dồi dào sức khoẻ, chúc
chương trình luôn luôn phát triển, thu hút được

nhiều học viên!

Anh Nguyễn Hồng Quân - Cựu học viên Khóa 9
 



Em cảm ơn các thầy cô phụ trách chương trình đã tạo điều kiện để
chúng em được học theo chương trình quốc tế với học phí và điều

kiện phù hợp. Chúng em được tiếp cận tư duy và phương pháp giảng
dạy của các giảng viên nước ngoài hay những giảng viên VN đã tu
nghiệp ở nước ngoài để áp dụng vào thực tiễn công việc hàng ngày.
Đây cũng là lựa chọn sáng suốt của em khi cứ phân vân nên học
thêm khóa học nào. Chúc các thầy cô tiếp tục phát triển chương

trình này để các bạn khóa sau được tiếp tục tiếp cận nhiều kiến thức
tài chính và ứng dụng thực tiễn trong công việc hàng ngày. Một lần

nữa, em xin chân thành cảm ơn ạ !

KHÓA 10 
2017 - 2018

Cựu học viên Nguyễn Thị Tường Vân - Kế toán trưởng Casla Group
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Chương trình đào tạo được tổ chức một cách chuyên nghiệp,
minh bạch và công bằng cho các học viên tham dự, kết quả sau
đào tạo đã mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho bản thân tôi.
Xin cảm ơn 2 nhà trường đã có chương trình đào tạo thiết
thực, giúp chúng tôi nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại
ngữ để đáp ứng các yêu cầu không ngừng nâng cao của công

việc và các nhà tuyển dụng.

Cựu học viên Trần Hoàng Việt

24



Địa điểm: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại,
79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024 376 87739
Website: htttp://dtqt.tmu.edu.vn
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Email: iic@tmu.edu.vn
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