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PROFESSIONAL MASTER PROGRAM IN
PROJECT MANAGEMENT SPECIALIZED IN
CONSTRUCTION (MPM)

Main Features of the Program
•
•
•
•

Introduction
The Asian Institute of Technology promotes
technological change and sustainable development
in the Asian‐Pacific region through higher
education, research and outreach. Established in
Bangkok in 1959, AIT has become a leading
regional postgraduate institution and is actively
working with public and private sector partners
throughout the region and with some of the top
universities in the world. Since 1993, AIT has
formed its outreach in Vietnam.
The School of Engineering and Technology (SET) of
AIT in collaboration with AIT Center in Vietnam
(AITCV) offers AIT Professional Master Program in
the field of Project Management specialized in
Construction for Vietnamese construction and
infrastructure professionals.
The Project Management in Construction field of
study trains professionals to play a leading role in
the international construction industry. It molds
students to become active leaders in the
construction industry and large construction
project. The program prepares for students:
- To become outstanding managers and
decision‐makers familiar with the modern
techniques of construction management,
engineering management and infrastructure
management

•

One year professional AIT Master’s degree.
Credits can be accumulated during four years
Certificate course works
International field trip to the large
construction sites in the region
Study language: English.

Program Structure
AIT Professional Master Program is designed for
those engineers who cannot leave their work while
following a master program. The program is
conducted in one year. To complete the master
program, participants need to complete 11 courses
and 1 project report with total 33 credits.
In the first two semesters, students will take basic
and advanced courses selected in consultation
with an academic/thesis advisor from among the
regular courses offered at AIT. During the third
semester, students will carry out their project
study. Students will conduct international field
trips:
-

First trip: Study at AIT

-

Second trip: visit to the large construction
sites outside Vietnam, such as Thailand,
Singapore, Malaysia, Indonesia, China and
Taiwan or do internship in AIT Thailand

-

Third trip: to AIT to attend Graduation
ceremony

- To more competent and capable to manage
international large construction projects
- To be able to assist the corporation to install
and develop project management system in
a company
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English Entry Requirement
AIT is an international institute with English as the
sole language of instruction. Admission to AIT
requires proof of English language proficiency
which may be satisfied in any requirement of the
following:

20 USD. This fee is paid to AITVN when applicants
submit the application documents.

Teaching Schedule
The program is conducted during non‐working
hours (weekends and evenings)



IELTS (5.0)

Faculty



TOEFL (Paper ‐based: 500; Computer ‐

Faculties are from Construction Engineering and

Based:173; or Internet ‐ based: 61)


Infrastructure Management (CEIM) program – AIT.

AITEIT. Applicants can apply for English

CEIM is highly experienced in project management

Test offered by AIT at AIT‐VN. English Test fee:

education, from short training programs to master

20 USD.

programs, doctoral programs and post‐doctoral

Entry Requirements
To be eligible for admission to the AIT Professional
master's program, an applicant must:


Hold a Bachelor degree (normally from a

four‐year program), or its equivalent, in an
appropriate field of study.


Have undergraduate grades significantly

above average.


Have good command of English



At least three year of working experiences

programs. So far, there are more than 800 masters
and doctors graduated in Project Management
program and more than 500 trainees from short
training programs received certificates offered by
CEIM. CEIM also have its strong partnership with
government’s

construction

organizations

and

industrial zones in providing consultancy services
and professional researches to enhance the quality
of construction projects.
For AIT Faculty’s profile, please refer to
www.set.ait.ac.th/ceim

Application form can be downloaded at
www.aitmpm.com. Application submission fee:

Curriculum
No

Code

Course

Core course:
1
2
3
4

CE70.12
CE70.21
CE70.11
CE70.44

Organizational Management in Construction
Integrated Project Planning and Control
Project Cost and Financial Management
Communication and Negotiation skills for Project Managers

5
6
7
8

CE70.33
CE70.22
CE70.43
CE70.13

Safety and Health Management in Construction
Legal and Contractual Risk Management
Project Financing
Quality Management

Applied Project Management courses
9
10
11
12
13
14
15

CE70.9010
CE70.9008
CE70.9009
CE70.9004
CE70.9011
CE70.9013
CE70.9012

Applied PM in Construction Business and Project Simulation
Applied Project Management in Oil/Gas Pipeline Projects
Applied PM in High‐rise Building Projects
Applied Project Management in Housing and Real Estate Projects
Applied Project Management in Commercial Projects
Applied Project Management in Public Infrastructure Projects
Applied Project Management in Petrochemical Project
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English Training Program

Tuition and fees can be paid as 3 installments and

AIT‐VN will conduct 80 hours intensive English

at the beginning of each semester. Total tuition

Training for those who need to improve their

and

Academic English Skills before joining the program.

(VND8,445,000/credit)**. Break down of tuition

The

and fees is:

English

Training

Program

also

guides

fees:

VND

306,835,000

participants how to conduct AITEIT.

Language

1. Registration fee:

The program is conducted in English

VND 11,260,000

2. Tuition fee for 1st semester: VND 101,340,000

Admission Schedule
3. Tuition fee for 2nd semester: VND 92,895,000

For Hanoi & HCMC
Intake

2017

4. 1st International fieldtrip fee: VND 16,890,000

Deadline for application

30 July 2017

(8 days, 7 nights)

After scanning
Interview & Entry test
Intensive English
Training
First class

application form

5. Tuition fee for 3rd semester: VND 84,450,000
6. 2nd and 3rd Int. fieltrip fee:

17 April 2017

VND 56,300,000 (*)

* Optional for 2nd and 3rd trip. Fee includes: air ticket,
transportation, insurance and accomodation.
** This rate of exchange (ROE = 22,520) is only for
reference purpose. Applicable R.O.E is selling rate of
Vietcombank on the invoice date, Source:
www.vietcombank.com.vn. The Asian Institute of
Technology (AIT) reserves the right at any time to
change or modify fees, as it deems appropriate.

August 2017

Tuition and Fees
Contact:
For morde detailed information please kindly drop at:

www.aitmpm.com, www.professionalprojectmanagement.blogspot.com, www.masterprojectmanagement.org
Asian Institute of Technology in Vietnam
Ha Noi

Can Tho

Ho Chi Minh city

Ms. Kieu Phuong Ly

Ms. Ly My Trang

Ms. Nguyen Le Tuong

Tel: (84‐4) 37669493 (131)

Tel: 84‐710‐3815523

Tel: (84‐8) 39107423 (117)

Cell: 0904 954 818

Mobile: 01 213 956 618

Cell: 01 285 265 168

Email: mpm@aitcv.ac.vn
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Hanoi: Building B3, University of Transport & Communication

phone: 844.3766.9493

| fax 844.3766.9492

HCMC: CMARD 2 Building, 45 Dinh Tien Hoang, Ben Nghe W., Dist. 1

phone: 848.3910.7423

| fax 848.3910.7422

Can Tho: No. 2, Ly Thuong Kiet St.

phone: 84710.381.5523 | fax 84710.381.7860

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHUYÊN NGHIỆP AIT
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (MPM)
Giới thiệu
Viện Công nghệ Châu Á (AIT) là Viện đào tạo sau

trong quản lý xây dựng, kỹ thuật và hạ

đại học Quốc tế về Công nghệ và Quản lý, trụ sở
chính tại Băng Cốc, Thái lan. AIT giữ vai trò hàng
đầu trong việc giới thiệu những sự thay đổi về Công

tầng.
– Trở thành những nhà quản lý có năng lực
cạnh tranh cao trong các dự án xây dựng

nghệ và Quản lý cho sự thay đổi và phát triển bền
vững của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thông
qua các chương trình đào tạo sau đại học, nghiên

quốc tế quy mô lớn.
– Trợ giúp cho tổ chức thiết lập và phát triển
hệ thống quản lý dự án chuyên nghiệp.

cứu và hoạt động tư vấn kết hợp giữa công nghệ,
hoạch định và quản lý. AIT đã thành lập Trung tâm
AIT tại Việt Nam từ năm 1993.
Trường Kỹ thuật và Công nghệ - AIT phối hợp với
Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ
chức đào tạo Thạc sỹ chuyên nghiệp AIT về Quản lý
dự án xây dựng (MPM) dành cho các chuyên gia
Việt nam trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng.
Chương trình MPM đào tạo các chuyên gia hàng đầu
và các nhà lãnh đạo năng động trong ngành công
nghiệp xây dựng và các dự án xây dựng quy mô

Các đặc điểm chính của chương trình
•

Chương trình thạc sỹ chuyên nghiệp 1 năm
do AIT cấp bằng

•

Tín chỉ có thể tích lũy trong vòng bốn năm.

•

Cấp chứng chỉ cho các môn học hoàn
thành.

•

Tham gia thực tế tại một số công trình lớn
trong khu vực

•

Ngôn ngữ học tập: Tiếng Anh.

lớn. Chương trình trang bị cho học viên:
– Trở thành những nhà quản lý và ra quyết
định suất sắc với các kỹ thuật tiên tiến
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Cấu trúc chương trình
Chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp được thiết kế
dành cho các học viên có thể vừa tham gia học, vừa
duy trì công việc của mình. Chương trình được thực
hiện trong 1 năm. Để hoàn thành chương trình
Thạc sĩ chuyên nghiệp, học viên cần hoàn thành 11
môn học và một đề án tốt nghiệp với tổng số tín chỉ
là 33.
Trong hai học kỳ đầu tiên, học viên sẽ tham gia học
các môn cơ bản và nâng cao theo sự tư vấn của các
giáo sư đến từ AIT. Học kỳ 3 học viên sẽ tiến hành
nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận/báo cáo tốt
nghiệp. Trong chương trình học, học viên sẽ tham
gia các chuyến thăm quan thực tế tại một trong các
nước trong khu vực và học tập ngắn ngày tại AIT:
Lần 1: Học tập tại AIT Thái Lan
Lần 2: thăm quan thực tế tại một số dự án xây
dựng lớn trong khu vực như Thái Lan, Singapore,

Yêu cầu nhập học
Yêu cầu đối với các ứng viên của chương trình Thạc
sĩ:



Có bằng đại học hệ 4-5 năm hoặc tương
đương, chuyên ngành phù hợp.



Có điểm tổng kết đại học trên trung bình.



Trình độ tiếng Anh tốt



Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm

Hồ sơ được lấy tại www.aitmpm.com . Lệ phí xử lý
hồ sơ: 20 USD. Lệ phí này được nộp khi ứng viên
nộp hồ sơ cho AITVN.

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh trước khi
nhập học

Malaysia, Indonesia, China, hoặc Đài Loan…

AIT là một viện quốc tế với tiếng Anh là ngôn ngữ

Lần 3: Dự lễ tốt nghiệp tại AIT

chương trình Thạc sỹ chuyên nghiệp quản lý dự án

giao tiếp chính trong giảng dạy. Để tham gia
xây dựng các ứng viên cần có một trong những

Giảng viên
Các giảng viên đến từ Khoa Kỹ thuật xây dựng và
Quản lý Cơ sở hạ tầng (CEIM) của AIT. CEIM đã có
nhiều kinh nghiệm đào tạo về quản lý dự án từ các
khóa học ngắn hạn đến chương trình đào tạo thạc
sĩ, tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ. Tính đến nay đã
có hơn 800 thạc sĩ và tiến sĩ tốt nghiệp ngành quản
lý xây dựng và hơn 500 học viên ngắn hạn được
đào tạo bởi CEIM. CEIM cũng là đối tác tin cậy của
các tổ chức xây dựng nhà nước và khu công nghiệp
lớn trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên
cứu chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng các dự
án xây dựng.

Thông tin về các giảng viên của AIT có thể được
tham khảo tại website www.set.ait.ac.th/ceim

chứng chỉ tiếng Anh sau:


IELTS (5.0)



TOEFL (thi giấy: 500; thi trên máy
tính:173; hoặc thi qua Internet: 61)



AITEIT. Học viên đăng ký tham dự kiểm
tra để lấy xác nhận điểm AITEIT tại AITVN. Lệ phí kiểm tra là 20 USD.

Thời gian học
Học tập trung vào các buổi tối các ngày trong tuần
và cuối tuần. Một tháng học tập trung 1 tuần.

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Anh
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Chương trình học
STT

Mã môn

Tên môn học

Môn bắt buộc
1

CE70.12

Quản lý doanh nghiệp xây dựng

2

CE70.21

Lập kế hoạch và kiểm soát dự án tổng hợp

3

CE70.11

Quản lý chi phí và tài chính công trình

4

CE70.44

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán cho Giám đốc dự án

5

CE70.33

Quản lý an toàn và sức khỏe trong xây dựng

6

CE70.22

Quản lý rủi ro hợp đồng và pháp lý

7

CE70.43

Huy động vốn cho dự án (Project Financing)

8

CE70.13

Quản lý chất lượng công trình

Các môn học quản lý dự án ứng dụng
9
10
11
12
13
14
15

CE70.9010
CE70.9008
CE70.9009
CE70.9004
CE70.9011
CE70.9013
CE70.9012

Quản lý dự án ứng dụng trong Kinh doanh xây dựng và mô phỏng dự án
Quản lý dự án ứng dụng trong các dự án đường ống Dầu/Ga
Quản lý dự án ứng dụng trong các dự án Nhà cao tầng
Quản lý dự án ứng dụng trong các dự án Nhà ở và Bất động sản
Quản lý dự án ứng dụng trong các dự án thương mại
Quản lý dự án ứng dụng trong các dự án hạ tầng công
Quản lý dự án ứng dụng trong các dự án Dầu khí

Học phí
Chương trình tiếng Anh
AIT-VN sẽ tổ chức chương trình bồi dưỡng tiếng

Học phí có thể thanh toán theo từng học kỳ và đóng
vào đầu mỗi học kỳ. Tổng học phí: VND

Anh 80 giờ dành cho các ứng viên có nhu cầu trau

306,835,000 (VND

dồi thêm các kỹ năng tiếng Anh trước khi tham gia

của học phí như sau:

8,445,000/tín chỉ)**. Chi tiết

nộp hồ sơ chương trình thạc sĩ. Chương trình tiếng
Anh này cũng sẽ hỗ trợ kỹ năng tham gia bài kiểm
tra AITEIT của AIT đạt kết quả tốt.

Lịch tuyển sinh
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Kỳ học

2017

Hạn nộp hồ sơ

30/7/2017

Phỏng vấn và kiểm tra

Sau khi đậu vòng

đầu vào

xét tuyển hồ sơ

Tiếng Anh hỗ trợ

17/04/2017

Khai giảng

08/2017

1. Phí đăng ký:

VND 11,260,000

2. Học phí học kỳ 1:

VND 101,340,000

3. Học phí học kỳ 2:

VND 92,895,000

4. Phí tham quan, học tập tại nước ngoài-lần 1:
(8 ngày, 7 đêm)
VND 16,890,000
5. Học phí học kỳ 3:

VND 84,450,000

6. Phí tham quan, học tập tại nước ngoài-lần 2,3:
VND 56,300,000 (*)
*

Bao gồm: vé máy bay hai chiều, đi lại, bảo hiểm
và chỗ ở tại nước tham quan. Không bắt buộc tham
gia chuyến đi lần 2 và 3.
** Tỉ giá ngoại tệ (22,520) chỉ mang tính tham

khảo. Tỉ giá bán tại thời điểm hiện tại của ngân
hàng Vietcombank sẽ được áp dụng trong yêu
cầu thanh toán học phí. AIT có thể điều chỉnh
mức học phí tại bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết.
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Liên hệ
Để biết thêm thông tin về Chương trình học, vui lòng truy cập website:

www.aitmpm.com, www.professionalprojectmanagement.blogspot.com, www.masterprojectmanagement.org

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam
Tại Hà Nội

Tại Cần Thơ

Tại Tp. HCM

Kiều Phương Ly

Lý Mỹ Trang

Nguyễn Lê Tường

Tel: (84-4) 37669493 (131)

Tel: 84-710-3815523

Tel: (84-8) 39107423 (117)

Cell: 0904 954 818

Mobile: 01 213 956 618

Cell: 01 285 265 168

Email: mpm@aitcv.ac.vn
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