Chương trình giảng dạy

Chương trình Nghiên cứu Quản trị và Kinh doanh toàn cầu, hay còn được biết đến là chương trình
Quản trị Kinh doanh toàn cầu của Đại học Doshisha – Doshisha Global MBA, là chương trình thạc
sĩ quản trị kinh doanh (MBA) toàn thời gian hai năm được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh tại
Đại học Doshisha, Kyoto - Nhật Bản. Qua môi trường giáo dục quốc tế và chương trình giảng dạy
tiên tiến, chúng tôi khuyến khích sinh viên trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết để lãnh đạo
trong một thế giới năng động và liên kết.
Mục tiêu chương trình đào tạo là chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai,
giúp họ luôn sẵn sàng và có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng đa dạng của những tổ chức
tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Chương trình Nghiên cứu Quản trị và Kinh doanh toàn cầu của
Trường Kinh doanh Doshisha mang lại trải nghiệm độc đáo cho những sinh viên và giáo sư sẵn
sàng học tập, làm việc tại trường. Tại đây, họ sẽ cùng khám phá – và cả thách thức - trong kinh
doanh và quản lý toàn cầu, dù ở khía cạnh truyền thống hay những xu hướng mới.
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Tham gia một lớp học với sinh viên
từ khắp nơi trên thế giới - kết nối
các sinh viên và cựu sinh viên từ
hơn 60 quốc gia.
Kể từ khi thành lập, đa dạng văn
hóa đã trở thành một đặc điểm
nổi bật của Doshisha Global MBA,
giúp quá trình học ở đây trở thành
một trải nghiệm đặc biệt. Những
sinh viên học ở đây đến từ nhiều
quốc gia khác nhau. Vì vậy, chúng
tôi hoan nghênh chào đón các cá
nhân có khao khát và truyền cảm
hứng bất kể giới tính, sắc tộc, tôn
giáo hay quốc tịch.

Chương trình học được thiết lập để sinh viên nắm vững
các nguyên tắc cơ bản và cần thiết cho một lãnh đạo
doanh nghiệp trong các môn học chính trước khi chuyển
sang các môn học tự chọn thực tế. Chương trình được
thiết kế để khuyến khích tìm hiểu sâu sắc về các khía
cạnh cụ thể của doanh nghiệp trong xã hội hiện đại.
Với các lĩnh vực trọng tâm về Kinh doanh Bền vững và
thân thiện với môi trường, Văn hóa và Sáng tạo, Kinh
doanh ở châu Á, chương trình giảng dạy giúp sinh viên
trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết để lãnh đạo trong
thế giới kết nối.
Sinh viên quốc tế tại nơi đây cũng có cơ hội hòa mình vào
các khóa học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản miễn phí tại
Trung tâm Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản.
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Cơ hội nghề nghiệp liên quan đến Nhật Bản
Đối với những người quan tâm đến việc làm việc tại Nhật
Bản hoặc công ty Nhật Bản tại nước ngoài, Global MBA
cung cấp khóa đào tạo thiết thực và tư vấn tìm việc làm
tại Nhật Bản, cũng như các khóa học tiếng Nhật miễn phí
(phù hợp với trình độ tiếng Nhật của từng sinh viên) tại
Trung tâm Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản.
Vì Trường Kinh doanh Doshisha bao gồm cả chương trình
Global MBA (giảng dạy bằng tiếng Anh) và Japanese MBA
(giảng dạy bằng tiếng Nhật), những sinh viên thuộc
Trường Kinh doanh Doshisha với đủ trình độ ngoại ngữ
có thể tham gia một số lớp học trong cả hai chương trình.
Điều này tạo cơ hội tuyệt vời để tương tác với sinh viên
theo học Japanese MBA, vì hầu hết trong số họ là nhà
quản lý toàn thời gian ở những công ty ở vùng Kansai, và
khuyến khích trao đổi giữa hai chương trình.
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Nộp hồ sơ sơ tuyển

Cơ sở học tập
Trường Kinh doanh nằm trong Tòa nhà Kambaikan hiện đại trên khuôn viên Imadegawa của Doshisha,
chỉ cách Cố cung Kyoto (Kyoto Imperial Palace) 5 phút đi bộ. Cơ sở vật chất bao gồm lớp học, phòng dự
án, phòng sinh hoạt chung và thư viện trường kinh doanh. Các phòng sinh hoạt chung, phòng dự án và
thư viện mở cửa cho sinh viên MBA 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm.

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký chương trình nhưng
muốn tham khảo ý kiến phía Trường Kinh doanh Doshisha
trước, chúng tôi mời bạn nộp hồ sơ sơ tuyển. Đơn đăng
ký sơ tuyển được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu về chương
trình của chúng tôi, đồng thời giúp chúng tôi tìm hiểu về
bạn và hỗ trợ bạn trong việc nộp đơn đăng ký chính thức.
Không có lệ phí nộp hồ sơ sơ tuyển; cũng không yêu cầu
bất kỳ cam kết nào từ phía người nộp đơn trong quá trình
đăng ký sơ tuyển. Biểu mẫu đăng ký sơ tuyển có thể hoàn
thành nhanh chóng và dễ dàng. Đơn đăng ký sơ tuyển có
sẵn để tải xuống trên trang web của chúng tôi trong suốt
kỳ nhập học.
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