
 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU PHỐI HỢP HỌC VIỆN PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ 

SINGAPORE TƯ VẤN DU HỌC TẠI THÁI NGUYÊN 

  

Học viện Phát triển Quản lý Singapore (tên tiếng Anh : Management Development Institure of 

Singapore, viết tắt là MDIS). MDIS được thành lập từ năm 1956, là tổ chức giáo dục phi lợi 

nhuận lâu đời nhất tại Singapore, hiện là nơi học tập của trên 13,500 sinh viên đến từ 76 quốc 

gia. Hoạt động phi lợi nhuận, với các giá trị thặng dư được tái đầu tư cho cơ sở vật chất, nâng 

cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, MDIS có đủ điều kiện để cung cấp môi trường ngày 

càng được hoàn thiện tốt hơn phục vụ mọi nhu cầu học tập của sinh viên. MDIS cung cấp nhiều 

chương trình đào tạo đa dạng, các nghành đào tạo thế mạnh của trường gồm có: 

  

 

 Quản trị kinh doanh 

 Tài chính ngân hàng 

 Tài chính kế toán 

 Kinh doanh quốc tế 

 Marketing 

 Quản trị Du lịch và Khách sạn 

 Quản trị Hội nghị và Sự kiện 

 

 

 Thiết kế thời trang 

 Kỹ thuật chế tạo máy 

 Kỹ thuật điện và điện tử 

 Công nghệ thông tin 

 Công nghệ sinh học 

 Khoa học y sinh 

 Truyền thông đại chúng 

 

 

 
 

Nhằm giúp các em học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận với các cơ hội học tập tại MDIS, Trung 

tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên và MDIS đã phối hợp mở văn phòng đại diện 

của MDIS tại Thái Nguyên nhằm tư vấn, hỗ trợ về các chương trình du học tại Singpapore.  

 

Quý vị có câu hỏi, vướng mắc về du học tại Singapore, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn của văn 

phòng để nhận được sự tư vấn CHU ĐÁO VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ: 

 

 Ms Huyền Trang: Phòng Quản lý Dự án -Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên 

  Email:  mdis.thainguyen@lrc-tnu.edu.vn,  ĐT: 01259 002 616  
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