IMC Fachhochschule Krems
University of Applied Sciences

DIPLOMA
The Fachhochschulkollegium (Academic Board) of the
IMC Fachhochschule Krems (University of Applied Sciences) awards

Name
born DD.MM.YYYY in XY,
citizen of nation,
who successfully completed the Fachhochschul Master degree programme

Management
programme classification number 0699

by passing the Master examination on 11.11.1111
at the Thuongmai University, Hanoi, Vietnam

pursuant to § 6 of the Federal Act on
Fachhochschul degree programmes,
(Austrian legal reference: Fachhochschul-Studiengesetz – FHStG, BGBL. Nr.
340/1993, cv.) and in accordance with the notice of the AQ-Agency for Quality
Assurance and Accreditation Austria, of DD.MM.YYYY
the academic degree

Master of Arts in Business
abbreviation

MA

Krems/Donau DD.MM.YYYY
on behalf of the Fachhochschulkollegium (Academic Board)

Prof. (FH) Mag. Eva Werner, Hon.Prof.
Rector (FH)

(BẢN DỊCH)
Đại học IMC Krems
Trường Đại học Khoa học Ứng dụng
VĂN BẰNG
Chương trình học lấy bằng thạc sĩ dành cho đào tạo chuyên sâu (FH)
Hội đồng trường (Ban đào tạo) củaĐại học IMC Krems (Trường Đại học Khoa
học Ứng dụng) bằng văn bản này, trao cho
XXXXXXXXXXXXXX
Sinh ngày…….. tháng……….năm………tại…….…, công dân……………...,
đã hoàn thành
Chương trình học lấy bằng thạc sĩ dành cho hệ đào tạo chuyên sâu (FH)
Thạc sĩ Quản trị
Số hiệu chương trình 0699
Do đã vượt qua kỳ thi, xét duyệt được tổ chức ngày………
tháng………năm………
tại Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, Việt Nam
Chiếu theo mục § 6 của Đạo luật liên bang về các Trường đại học–Chương trình
học lấy bằng thạc sĩ dành cho hệ đào tạo chuyên sâu (Tham chiếu pháp lý tại
Áo: Fachhochschul-Studiengesetz - FHStG, BGBI.Nr. 340/1993, cv), theo
thông báo của Trung tâm Kiểm định và Đảm bảo Chất lượng Áo vào
ngày………. tháng……….năm………
bằng
THẠC SĨ KINH DOANH
Viết tắt
MA
Krems/ Donau, ngày…….. tháng……..năm…….
Thay mặt Hội đồng trường
(Ban đào tạo)
Hiệu trưởng
(Đã ký và đóng dấu)
Giáo sư Mag. Eva Werner

