
LÀ THÀNH VIÊN VIỆT NAM 

ĐẦU TIÊN CỦA TỔ CHỨC 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

NASPAA, HOA KỲ

Chương trình đầu tiên tại Việt Nam 

được thiết kế dựa trên triết lý và 

phương pháp đào tạo của Đại học 

Harvard, Hoa Kỳ.

Chương trình chuẩn mực quốc tế, 

được tư vấn bởi các chuyên gia và 

giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực 

chính sách công và quản lý như 

Đại học Harvard, Đại học Boston, 

Đại học Johns Hopkins, Đại học 

Duke…

Được giảng dạy bởi đội ngũ

giảng viên Việt Nam và quốc tế

giàu kinh nghiệm, tham gia

tích cực các hoạt động đối thoại và 

cố vấn chính sách cho chính phủ 

Là nơi tập trung nhiều thế hệ

học viên đến từ hơn 60 tỉnh thành 

trong cả nước, tỷ lệ tốt nghiệp 

trung bình đạt trên 90%,

và tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc 

làm đạt 99%

Liên hệ: Phòng Đào tạo
105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 091-102-5103
Email: admissions.fsppm@fulbright.edu.vn

Chương trình học bổng
Thạc sĩ CHÍNH SÁCH CÔNG
do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ 2019

“Trường Đại học Fulbright
Việt Nam là sự tiến triển liên tục 
của những thành công từ 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế 
Fulbright, vốn đã đào tạo hơn 
2.000 nhà lãnh đạo Việt Nam…” 

Mary Tarnowka
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ
tại Thành phố Hồ Chí Minh



Mục tiêu
Trang bị tư duy hiện đại, lý thuyết

nền tảng, và công cụ định lượng

mới nhất để phân tích, thiết kế,

thực thi,và đánh giá chính sách

Thời gian
Học tập trung toàn thời gian trong

15 tháng

Điều kiện dự tuyển
Có bằng tốt nghiệp đại học và ít nhất 02 

năm kinh nghiệm công tác toàn thời gian

Bài thi tuyển
Kỹ năng định lượng (60 phút)

và tiếng Anh (60 phút)

Tiêu chí xét tuyển
Dựa vào kết quả bài thi đầu vào,

chất lượng bài tiểu luận, kết quả

phỏng vấn và tiềm năng đóng góp

cho xã hội. Hồ sơ và phỏng vấn

được thực hiện bằng tiếng Anh.

Học bổng
Học viên được tài trợ 100% học phí.

Thạc sĩ Chính sách công

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

Mục tiêu
Tạo cơ hội cho học viên bắt đầu hành trình 

tự làm mới mình về tư duy và kiến thức để 

hoàn thiện năng lực quản lý và lãnh đạo, 

đồng thời kết nối với các bạn đồng môn 

đến từ khắp mọi miền đất nước

Thời gian
Học bán thời gian trong 18 tháng

Điều kiện dự tuyển
Có bằng tốt nghiệp đại học và ít nhất

05 năm kinh nghiệm công tác toàn

thời gian

Tiêu chí xét tuyển
Dựa vào hồ sơ ứng tuyển, chất lượng

bài tiểu luận và kết quả phỏng vấn

Hồ sơ và phỏng vấn được thực hiện

bằng tiếng Việt.

Học bổng
Học viên được tài trợ 50% học phí. 

Những học viên xuất sắc, đến từ

khu vực công và nữ giới, có điều kiện

khó khăn được xem xét hỗ trợ tài chính 

lên đến 100% học phí.

Thạc sĩ Chính sách công

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Để biết thêm chi tiết về chương trình đào tạo

và nộp hồ sơ trực tuyến, vui lòng truy cập website:

https://www.fsppm.fuv.edu.vn/vn/

27/07/2019:  Giới thiệu thông tin tuyển sinh tại Trường Fulbright

18/08/2019:  Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến

07/09/2019:  Thi tuyển (chương trình Phân tích Chính sách)

07-08/09/2019: Phỏng vấn ứng viên

14/10/2019:   Khai giảng khóa MPP2021

Lịch tuyển sinh

18.08.2019

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

 TRỰC TUYẾN 


