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Gặp gỡ đội ngũ nhân viên 
chương trình MBA&E -
các giảng viên được lựa chọn
Giáo sư, tiến sĩ Soeren Dressler
Giám đốc chương trình MBA&E

·  Cựu Giám đốc của A.T. Kearney  
Management Consultants tại Chicago

·  Các công ty trước đây bao gồm Arthur 
Andersen và Daimler Benz

·  Chuyên gia danh tiếng về tài chính và tổ chức 
·  Tiến sĩ thuộc Đại học Kỹ thuật Dresden

Giáo sư, tiến sĩ Christian Boettger
Giám đốc chương trình Kỹ thuật Công nghiệp tại 
HTW Berlin

·  Cựu quản lý chi nhánh tại Siemens AG
·  Giảng dạy khóa học tiếp thị chiến lược 

nhiều mặt trong chương trình MBA&E
·  Tiến sĩ thuộc Đại học Tự do Berlin

Giáo sư, tiến sĩ Martin Pohlmann
Giáo sư thuộc lĩnh vực sản xuất và tiếp vận tại  
HTW Berlin

·  Cựu giám đốc tiếp vận tại công ty dược 
phẩm đa quốc gia Schering AG

·  Giảng dạy quản lý chuỗi cung ứng và quản 
lý tinh gọn trong chương trình MBA&E

·  Tiến sĩ thuộc Đại học Dortmund

Các đối tác công nghiệp được lựa chọn:

Vui lòng tham khảo chi tiết chương trình và hướng dẫn ứng dụng tại
mbae.htw-berlin.de

mbae.htw-berlin.de
admission-mbae@htw-berlin.de
ĐT: +49 30 5019 2411

Ostendstrasse 1, 
office PBH-1110
D-12459 Berlin

Chúng tôi rất hân hạnh chào đón bạn  
đến với chương trình này!

Nhà xuất bản HTW Berlin, the President
Văn bản  Antti Kapanen
Ảnh   Camilla Rackelmann,  
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Trải nghiệm của cựu sinh viên 
MBA&E

“Tôi thực sự thích thú với mọi trải nghiệm khi 
theo học chương trình MBA&E. Chương trình 
đã trang bị cho tôi các kỹ năng chuyên sâu về 
quản lý - một nghề mà tôi muốn theo đuổi. 
Thực sự, tôi đã có việc làm trước khi tốt 
nghiệp".

Chusin M. đến từ Thailand

“Điều mà tôi thích nhất từ chương trình này là 
cơ hội đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong 
những dự án thú vị tương đồng với những 
thử thách mà nhà quản lý phải đương đầu 
hàng ngày. Đồng thời, chúng tôi đã học được 
các quan điểm khác nhau của các bạn sinh 
viên từ khắp nơi trên thế giới.

Maria U. đến từ Colombia

“Tôi đã chọn MBA&E vì có môi trường tốt tại 
Berlin và uy tín của HTW. Các giáo sư có 
trình độ cao, chương trình có đội ngũ nhân 
viên thân thiện và các chuyến đi thực tế và 
hội thảo khá thú vị."

Marius B. đến từ Rumani

Cấu trúc chương trình

MBA&E là chương trình sau đại học đầu tiên 
với bốn tùy chọn chuyên môn thay thế:

· Interdisciplinary Management (IM)
· Lean Management (LM)
· Automotive Management (AM)
· Global Procurement (GP)

Chương trình giảng dạy kết hợp giữa nội 
dung MBA truyền thống với các chủ đề công 
nghệ và chuyên môn để tạo ra một chương 
trình có lợi thế rõ ràng trên thị trường việc 
làm. Chương trình này định hướng thực tế và 
chứa các dự án, chuyến dã ngoại và thăm 
quan công ty.

MBA&E tuyển chọn sinh viên dựa trên cơ sở 
bao gồm bốn tiêu chí chính:

·  Trình độ học vấn và  điểm số trước đây và các 
thành tích khác

·  Mức độ và sự có liên quan của kinh nghiệm 
làm việc trước đây

·  Định hướng nghề nghiệp và động cơ để phát 
triển thành chuyên gia kỹ thuật công nghiệp

·  Thành thạo Tiếng Anh

Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi để 
biết quy trình nộp đơn chi tiết.

Thông thường, sinh viên tốt nghiệp MBA&E 
nắm giữ các vai trò chung giữa kỹ thuật và 
quản trị kinh doanh tại các công ty công nghiệp 
hoạt động trên thế giới.

·  Chuẩn bị quản lý các dự án liên ngành phức tạp 
·  Nâng cao cả hai kỹ năng kỹ thuật và con người
·  Bao gồm dự án học tập mà trong đó có áp 

dụng các kỹ năng

·  Tập trung vào việc tối ưu hóa các quy trình 
sản xuất, tiếp vận và quản lý

·  Cơ hội nghề nghiệp đa dạng
·  Bao gồm trung tâm đào tạo tin gọn dựa trên 

quy trình sản xuất trong thực tế

·  Hướng đến các nhu cầu cụ thể trong ngành  
ô tô toàn cầu

·  Hướng tới ngành ô tô hùng mạnh của Đức
·  Cơ hội nghề nghiệp tại OEM, nhà cung cấp  

và cố vấn

·  Chuẩn bị thiết lập và quản lý các dự ánmua 
sắm và thuê ngoài quốc tế

·  Bao gồm các khía cạnh về kỹ thuật, quản lý và 
liên văn hóa của các dự án cung ứng toàn cầu.
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Học kỳ 1 ·  Các lớp học
·  Học tập toàn thời gian
·  Quản lý chung
·  Công nghệ & Kỹ thuật
·  Chuyên môn
·  Ngoại khóa / Đức
·  Thăm quan công ty và dã ngoại

Học kỳ 2 ·  Các lớp học và dự án
·  Học tập toàn thời gian
·  Quản lý chung
·  Công nghệ & Kỹ thuật
·  Chuyên môn
·  Ngoại khóa / Đức
·  Thăm quan công ty và dã ngoại

Học kỳ 3 Luận văn thạc sĩ  /
Bằng MBA&E

Thực tập
(tùy chọn)

Học kỳ 4 Luận văn thạc sĩ
Bằng MBA&E




