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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh chương trình học bổng Tiến Sĩ toàn phần tại Trường Kinh tế
Copenhagen, Đan Mạch năm 2018
Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ,
giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng Tiến Sĩ toàn phần tại
Đại học Kinh tế Copenhagen, Đan Mạch năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
Trường Kinh tế Copenhagen (CBS) và Khoa Kinh tế quốc tế và Quản lý đang mở
đơn ứng tuyển cho một học bổng Tiến sĩ trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Khoa Kinh tế quốc tế và Quản lý gồm (1)
Kinh doanh quốc tế, (2) Thị trường mới nổi, (3) Nghiên cứu Châu Á, và (4) Quản trị
doanh nghiệp. Đây là tham vọng của Khoa để vươn tới hàng đầu thế giới trong các lĩnh
vực nghiên cứu này; để công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế hàng đầu; để
có môi trường nghiên cứu xuất sắc; để kết hợp giữa nghiên cứu và giảng dạy, và để có
mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp.
Các lĩnh vực nghiên cứu khả thi dành cho học bổng này có thể bao gồm:
• Quốc tế hóa các công ty đa quốc gia từ các thị trường mới nổi;
• Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào/từ các thị trường mới nổi;
• Vươn xa khỏi biên giới và quản lý nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại
các thị trường mới nổi;
• Nâng cấp các công ty tại các thị trường mới nổi trong chuỗi giá trị toàn cầu;
• Thay đổi công nghệ, động lực các ngành và tương tác toàn cầu trong thị trường
Châu Á;
• Các cụm khu vực, các hệ thống đổi mới sáng tạo, và phát triển kinh tế ở Châu Á.
2. Chế độ học bổng
Học bổng bao gồm học phí, văn phòng làm việc, trợ cấp đi lại cộng với tiền lương,
khởi đầu với mức khoảng từ 23,770 Krone Đan Mạch mỗi tháng (tương đương 3,160 €)
tới mức 28.964 Krone Đan Mạch (tương đương 3,860 €) tùy thuộc vào thâm niên, cộng
với khoản đóng góp hưu trí là 17,1% trong số 85 phần trăm của mức lương cơ bản.
3. Yêu cầu
Ứng viên phải hoàn thành một bằng Thạc sĩ về khoa học xã hội trước khi bắt đầu
tiến sĩ tại CBS;
Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh;
Ứng viên cần có kỹ năng cao trong các phương pháp nghiên cứu, có kinh nghiệm
trong việc sử dụng các phần mềm thống kê (như Stata, SAS hoặc R) và áp dụng các kỹ
thuật ước tính kinh tế lượng vi mô.
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4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 01/4/2018
Phương thức nộp hồ sơ:
Ứng viên đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của CBS tại địa chỉ
https://goo.gl/NCCSZ4. Những ứng viên trong danh sách rút gọn sẽ được CBS liên hệ để
phỏng vấn.
Hồ sơ đăng ký phải bao gồm:
Bản mô gồm 5 trang cho đề xuất nghiên cứu. Đề xuất nghiên cứu này cần trình
bày câu hỏi nghiên cứu ban đầu, mô tả khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đề
xuất, trình bày các tài liệu thực nghiệm đề xuất cũng như bản kế hoạch làm việc;
Bản sao của bằng tốt nghiệp Đại học và bằng Thạc sĩ hoặc các bằng cấp tương
đương khác;
Sơ yếu lý lịch ngắn gọn;
Danh sách các bài báo và ấn phẩm đã công bố;
01 bản sao của một ấn phẩm được lựa chọn (ví dụ luận văn Thạc sĩ).
Vui lòng tìm hướng dẫn và thông tin thêm về học bổng và chương trình Tiến sĩ tại
http://uk.cbs.dk/phd.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các đơn vị (th/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, HTQT
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