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Why study at the University of Auckland?
• Ranked 83rd in the QS World University Rankings (2020). 

• One of 1% of Business Schools in the world to hold Triple Crown accreditation from AACSB 
International, EFMD-EQUIS and AMBA. 

• Auckland is a safe, multicultural city of 1.5 million people, ranked third in the Mercer 2019 Quality 
of Living survey. 

• Business classes are held in the iconic Sir Owen G Glenn Building. Built in 2008, it features the 
latest technology in its lecture theatres, study rooms and computer labs.

We off er a portfolio of coursework masters programmes

PROGRAMME POINTS/DURATION INTERNATIONAL FEES NZD* INTAKES

Master of Management 180 points; 15 months NZ$60,300 April/September

Master of International Business 240 points; 18 months NZ$80,895 April/September

Master of Professional Accounting 240 points; 18 months NZ$80,895 April/September

Master of Marketing 240 points; 18 months NZ$80,895 April/September

Master of Human Resource Management 240 points; 18 months NZ$80,895 April/September

*These are indicative fees only (including student services fee) based on the April 2020 intake.

The MMgt off ers specialisations in Accounting, Business, International Business, Marketing and Human Resource Management.

The MProfAcctg is recognised by the Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Certifi ed Practising Accountants (CPA) 
Australia, the Association of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Entry requirements
Academic: To gain entry you will need to have completed a bachelors degree from a recognised university with the equivalent of at least a New 
Zealand B grade average. No work experience required.

English language: International students must achieve an academic IELTS overall score of 6.5, all bands 6.0 or better or the TOEFL equivalent. 
For full details of entry requirements, visit www.businessmasters.auckland.ac.nz

What scholarships are available?
A number of scholarships are available. Visit our website: www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships
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នាំំមកជូូនអ្ននកដោ�យ នាំំមកជូូនអ្ននកដោ�យ 
សាលាថ្នាាក់ដោ��យក�មិតឧតតមផ្នែ�នក��ប់់��ងសាលាថ្នាាក់ដោ��យក�មិតឧតតមផ្នែ�នក��ប់់��ង

• ជាប់ច់ំំណាត់ថ់្នាា ក់ទី់ី 83 នៅ�ក់ា�ងចំំណាត់ថ់្នាា ក់ស់ាក់លវិទិីាល័យពិិភពិនៅ�ក់ QS (2020)។  

•  ជាសា�ពាណិិជ្ជជក់ម្មមម្មយួ ក់ា�ងចំំនៅណាម្មសា�ពាណិិជ្ជជក់ម្មម 1% ក់ា�ងពិិភពិនៅ�ក់ដែ�លមានការទីទីួលសាា ល់  
Triple Crown ជាផ្លូូ�វិការពិ ីAACSB International, EFMD-EQUIS និង AMBA។

•  ទីីក្រុក់ុងអុ�ក់ឡិិនគឺឺជាទីីក្រុក់ុងដែ�លមានសុ�វិត់ិិភាពិ ពិហុ�វិប់បធម្ម ៌ដែ�លមានពិលរ�ធរស់ុនៅ�ចំំនួន 1,5 �ននាក់,់  

ជាប់ច់ំំណាត់ថ់្នាា ក់ទី់ីប់ីនៅ�ក់ា�ងការសុទងម់្មតិ់គឺ�ណិភាពិនៃនការរស់ុនៅ�ឆ្នាំា  ំ2019 រប់ស់ុ Mercer។

• ថ្នាា ក់ព់ាណិិជ្ជជក់ម្មមក្រុត់ូវិបានប់នៅក្រុងៀននៅ�ក់ា�ងអាគារដែ�លលបនីៅ�ម � Sir Owen G Glenn Building។  

បានសាងសុងក់់ា�ងឆ្នាំា  ំ2008 វាមានប់នទប់ប់់នៅក្រុងៀន ប់នទប់សិ់ុក់ា និងប់នទប់ក់់�ំពិ �ូទីរ័  
ដែ�លប់ំពាក់ន់ៅ�យប់នៅចំេក់វិជិាជ ទីំនៅនើប់ចំ�ងនៅក្រុកាយ។

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាាសិិក្សាាហេនៅសាក្សាលវិិទ្យា�ល័យអ្វីុក្សាឡិិន (University of Auckland)?

កម្មមវិិធីី	 ពិិន្ទុុ�/ថេ�រថេវិលា	 ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�លអន្ទុតរជាាតិ ិNZD*	 ចំំន្ទុួន្ទុសិិសិសដែ�លយកចំូល

អុន�ប់ណិិិត់ដែផ្លូាក់ក្រុគឺប់ក់្រុគឺង 180 ពិិនទ�; 15 ដែ� NZ$60,300 នៅម្មសា/ ក់ញ្ញាា  

អុន�ប់ណិិិត់ដែផ្លូាក់ពាណិិជ្ជជក់ម្មមអុនតរជាតិ់   240 ពិិនទ�; 18 ដែ�  NZ$80,895  នៅម្មសា/ ក់ញ្ញាា  

អុន�ប់ណិិិត់វិជិាជ ជី្ជវិ�ដែផ្លូាក់គឺណិនៅនយូ 240 ពិិនទ�; 18 ដែ�  NZ$80,895  នៅម្មសា/ ក់ញ្ញាា  

អុន�ប់ណិិិត់ដែផ្លូាក់មាា ឃីីត់ធីង 240 ពិិនទ�; 18 ដែ�  NZ$80,895 នៅម្មសា/ ក់ញ្ញាា  

អុន�ប់ណិិិត់ដែផ្លូាក់ក្រុគឺប់ក់្រុគឺងធនធានម្មន�សុស 240 ពិិនទ�; 18 ដែ�  NZ$80,895 នៅម្មសា/ ក់ញ្ញាា  

ហេយ�ងផ្តតលជ់ាូនសិណំុំុំនៃនក្សាិច្ចចការវិគ្គគសិិក្សាាក្សាម្មមវិិធី�ថ្នាាាក្សា់អ្វីនុបណិិុំតុ

*ទាំងំនៅន�ក្រុគានដ់ែត់ជានៃ�ូឈ្នួាួលសុក្រុមាប់ប់់ង្ហាា ញដែត់ប់ា�នៅណាះ � (រមួ្មទាំងំនៃ�ូនៅសុវាក់ម្មមសិុសុស) នៅ�យដែផ្លូែក់ចំំនួនសិុសុសដែ�លចំ�លនៅរៀន ដែ�នៅម្មសា ឆ្នាំា  ំ2020។

MMgt ផ្លូតល់ន�វិឯក់នៅទីសុក់ម្មមដែផ្លូាក់គឺណិនៅនយូ ពាណិិជ្ជជក់ម្មម ពាណិិជ្ជជក់ម្មមអុនតរជាតិ់ មាា ឃីីត់ធីង ការក្រុគឺប់ក់្រុគឺងធនធានម្មន�សុស និងការក្រុគឺប់ក់្រុគឺងសុង្ហាា ក់ផ់្លូាត់ផ់្លូាង។់

MProfAcctg ក្រុត់ូវិបានទីទីួលសាា ល់នៅ�យ Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) (គឺណិនៅនយូក់រជំ្ជនាញអុ�ស្រ្តាសាត លី 

និងណិ� ដែវិ ាលនៅហុសឡិង,់ CA ANZ), Certified Practising Accountants (CPA) Australia (គឺណិនៅនយូក់រអុន�វិត់តជំ្ជនាញអុ�ស្រ្តាសាត លី, CPA Australia), 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (សុមាគឺម្មគឺណិនៅនយូក់រជំ្ជនាញ, ACCA) និង Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA ) (វិទិីាសិានក្រុគឺប់ក់្រុគឺងគឺណិនៅនយូក់រ ជំ្ជនាញ, CIMA)។

លក្សាខខណិុំច្ចូលហេរៀន
ការសិុក់ា៖ការសិុក់ា៖ ប់រញិ្ញាា ប់ក្រុត់ពីិសាក់លវិទិីាល័យក់ម្មុ�ជាដែ�លមានចំំណាត់ថ់្នាា ក់�់ុស់ុទាំងំជំ្ជនាញពាណិិជ្ជជក់ម្មម ឬជំ្ជនាញដែ�លម្មនិទាំក់ទ់ីងនឹងជំ្ជនួញ នៅ�យមានក់ក្រុម្មតិ់ម្មធូម្មភាគឺ B ឬ 

GPA  7.5 (ក់ក្រុម្មតិ់ពីិ 0-10)។ ត់ក្រុម្មូវិការចំ�លនៅរៀនជាក់ដ់ែសុតង នឹងអាក្រុស័ុយនៅលើចំំណាត់ថ់្នាា ក់ន់ៃនសិាប់ន័ និងម្ម��វិជិាជ ដែ�លបានសិុក់ា។ ម្មនិត់ក្រុម្មូវិឱ្យូមានប់ទីពិិនៅសាធនក៍ារង្ហារនៅទី។

ភាសាអុងន់ៅគឺូសុ៖ភាសាអុងន់ៅគឺូសុ៖ សិុសុសអុនតរជាតិ់ក្រុត់ូវិដែត់មានពិិនទ�សិុក់ា IELTS 6.5 ក្រុគឺប់ដ់ែផ្លូាក់ទាំងំអុស់ុ ម្មនិក្រុត់ូវិមានពិិនទ�ទាំប់ជាង 6.0 ឬពិិនទ��ុស់ុជាងនៅន� ឬពិិនទ� TOEFL សុម្មម្ម�ល។ 

សុក្រុមាប់ព់ិត័់ម៌ានលម្មែតិ់អុំពីិត់ក្រុម្មូវិការនៅ�ើម្មបចីំ��នៅ�ម �ចំ�លនៅរៀន សុ�ម្មនៅម្មើល www.businessmasters.auckland.ac.nz

ហេតុ�មានអា�ាររូបក្សារណុំអ៍្វីី�ខះ�ហេទ្យា? 
មានការផ្លូតល់អាហាររ�ប់ក់រណ៍ិម្មយួចំំនួន។ សុ�ម្មនៅប់ើក់នៅម្មើលវិ�បិ់សាយ�រ៍ប់ស់ុនៅយើង៖ www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships


