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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước chuyên ngành Kinh tế chính trị có năng lực 

về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác trong hệ thống chính trị liên quan đến  các 

lĩnh vực: 1, Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội; 2, 

Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội đặc biệt là các vấn đề lý luận chuyên 

sâu, các vấn đề khoa học quản lý, quản lý nhà nước; 3, Tham mưu về các lĩnh vực phát 

triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phát 

triển kinh tế xã hội...  một cách độc lập một cách độc lập; 4, Làm cán bộ giảng dạy Lý 

luận chính trị và Quản lý nhà nước;  có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề 

nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằmthích nghi với sự thay 

đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập 

suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế chính trị khi tốt nghiệp có các năng lực sau: 

1.2.1. Kiến thức 

Kiến thức cơ bản 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản 

1 CĐR1 Kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế 

2 CĐR2 Kiến thức cơ bản về khoa học quản lý 

3 CĐR3 Kiến thức cơ bản về chính trị xã hội 

4 CĐR4 Kiến thức  khoa học bổ trợ 

5 CĐR5 Phương pháp nghiên cứu và tác nghiệp. 

Kiến thức chuyên ngành 

TT 
Mã 

CĐR 
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 
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chuyên 

ngành 

1 CĐR6 Kiến thức chung, cơ bản về khoa học quản lý và quản lý nhà nước 

2 CĐR7 Kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị, lý luận chính trị 

3 CĐR8 Kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước về kinh tế  

4 CĐR9 Kiến thức cơ bản về pháp luật 

5 CĐR10 
Kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức thực hiện hoạt động quản 

nhà nước và tham mưu cho công tác quản lý nhà nước. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR11 Kỹ năng phân tích tổng hợp các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội 

2 CĐR12 Kỹ năng thực hành công tác quản lý kinh tế xã hội cụ thể 

3 CĐR13 Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng 

4 CĐR14 Kỹ năng nghiên cứu lý luận lĩnh vực kinh tế xã hội và quản lý 

5 CĐR15 Kỹ năng tổ chức phối hợp hoạt động của bộ máy quản lý 

6 CĐR16 

Kỹ năng về ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong 

môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương 

đương) trở lên 

7 CĐR17 

Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm 

phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp 

(đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định 

tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã 

CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR18 
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội trong các cơ 

quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương 
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2 CĐR19 

Kỹ năng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, khả năng tham mưu 

hoạch định, tổ chức thực hiện trong quản lý nhà nước về kinh tế xã 

hội; giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý nhà nước nảy 

sinh trong thực tiễn 

3 CĐR20 Nghiên cứu về lý luận các vấn đề kinh tế xã hội và khoa học quản lý 

4 CĐR21 Kỹ năng sư phạm 

5 CĐR22 

Khả năng, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục công dân 

ở các trường đại, cao đẳng, dạy nghề, các trường  phổ thông trung 

học, học viện chính trị và hệ thống các trường chính trị. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR23 
Trung thành với tổ quốc XHCN, chấp hành tốt pháp luật 

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội 

2 CĐR24 
Có ý thức chuyên nghiệp trong công việc, có đạo đức nghề ngiệp và ý 

thức cầu tiến 

3 CĐR25 Tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo trong công tác 

4 CĐR26 Khả năng thích ứng cao với điều kiện và môi trường công tác. 

1.3. Cơ hội việc làm 

- Làm cán bộ quản lý nhà nước trong các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương 

- Làm cán bộ tham mưu trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh 

tế xã hội-nghề nghiệp 

-Làm cán bộ nghiên cứu lý luận về kinh tế, chính trị, khoa học quản lý, quản lý nhà nước 

trong các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học 

- Làm cán bộ giảng dạy lý luận khoa học quản lý  nhà nước và giáo dục công dân dân ở 

các trường đại, cao đẳng, dạy nghề, các trường  phổ thông trung học, học viện chính trị 

và hệ thống các trường chính trị 
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