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Phần 1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng được bắt đầu từ năm 2010, đây cũng là một trong những 

chương trình đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Việt Nam.  

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường hướng 

đến mục tiêu những tiến sĩ Quản trị kinh doanh ra trường sẽ hội đủ những phẩm chất 

của một nhà khoa học hiện đại, có trình độ chuyên môn sâu và kỹ năng cao trong lĩnh 

vực quản trị kinh doanh. 

Chương trình hướng tới việc đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh, những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và kỹ năng trong khoa học 

quản trị kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và 

giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản 

trị kinh doanh cũng như có khả năng hướng dẫn nghiên cứu trong lĩnh vực này. Những 

tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường là những nhà khoa học 

có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.  

1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo  

Ngành: Quản trị kinh doanh (Business Administration) 

Mã ngành:  

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

Bằng cấp: Tiến sĩ 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Số tín chỉ: 90 

Khoa phụ trách CTĐT: Khoa Kinh tế 

1.3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Kinh tế 

  Chúng tôi tin tưởng rằng giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong “kiến tạo 

xã hội tương lai”. Chúng tôi theo đuổi tư tưởng giáo dục khai phóng, với tính nhân bản, 

tinh thần khoa học và sự chủ động học tập suốt đời của mỗi cá nhân, vì mục tiêu xây 

dựng một xã hội thịnh vượng và tiến bộ.   

Ba trụ cột trong quan điểm giáo dục của chúng tôi là: 
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"Khai phóng - Tự thân - Hữu ích" 

 Giáo dục khai phóng: Chúng tôi tin tưởng rằng, sứ mệnh của giáo dục là khám 

phá và thúc đẩy các tiềm năng to lớn của con người trong tiến trình xây dựng một xã 

hội tốt đẹp hơn. Giáo dục đại học đóng vai trò tổ chức, tạo lập điều kiện và thúc đẩy 

mỗi cá nhân tự khai mở các năng lực riêng biệt trong việc theo đuổi các giá trị sống tốt 

đẹp của chính mình, thúc đẩy tiến bộ xã hội.   

Sự tự thân: Chúng tôi quan niệm rằng, hoạt động cốt lõi trong giáo dục đại học là sự tự 

rèn luyện của mỗi cá nhân. Phương châm giáo dục của chúng tôi là thúc đẩy mọi người 

không ngừng tự đào tạo, tự hoàn thiện và tự khẳng định mình. 

Tính hữu ích: Chúng tôi xác định rằng, sự tích lũy tri thức và sáng tạo từ giáo dục đại 

học phải có giá trị thực tiễn và phục vụ cho tiến bộ xã hội. Chúng tôi đề cao tính hữu 

dụng và đạo đức trong nghiên cứu, đào tạo và hợp tác phát triển của mình.  

1.4. Sứ mệnh và viễn cảnh của Trường Đại học Kinh tế 

Viễn cảnh 

Khát vọng của chúng tôi là trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, 

đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại. 

Sứ mệnh 

Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường 

học thuật tiên tiến và nhân văn nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri 

thức khoa học kinh tế và quản lý; đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập 

suốt đời cho người học; nuôi dưỡng và phát triển tài năng; giải quyết các thách thức 

kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng. 

Hệ thống giá trị 

- Chính trực 

- Sáng tạo 

- Hợp tác 

- Cảm thông 

- Tôn trọng  
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Phần 2.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình đào tạo 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 

năm 2018; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính 

phủ Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.  

- Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 6  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. 

2.2. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình nhằm đạo tạo các tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, có đủ 

năng lực thực hiện được các nghiên cứu một cách độc lập, có thể đưa ra được các luận 

cứ khoa học về lĩnh vực quản trị và kinh doanh trên phương diện là các chuyên gia, góp 

phần cung cấp các cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển cũng như 

điều hành các tổ chức. Có tư duy phản biện, thích ứng với sự thay đổi và có năng lực 

hội nhập tốt.  

Người học sau khi nhận được học vị tiến sĩ có thể trở thành các chuyên gia 

nghiên cứu, tư vấn cao cấp, giảng viên đại học, các nhà hoạch định chính sách trong 

lĩnh vực quản trị và kinh doanh, giám đốc/tổng giám đốc các tổ chức và các tập đoàn 

kinh tế.Chuẩn đầu ra 

2.3. Chuẩn đầu ra 

2.3.1. Nội dung chuẩn đầu ra 

NCS sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế có khả năng:  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-23-2021-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-trinh-do-thac-si-486650.aspx
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TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra  

1 PLO1 

Có khả năng phân tích, so sánh, đánh giá,  hệ thống hoá lý luận 

và khả năng phát triển lý luận liên quan đến lĩnh vực quản trị và 

kinh doanh  

2 PLO2 
Có khả năng xây dựng một kế hoạch nghiên cứu trong lĩnh vực 

khoa học quản trị  

3 PLO3 
Có khả năng vận dụng một cách chính xác các phương pháp 

nghiên cứu khoa học để giải quyết một vấn đề nghiên cứu 

4 PLO4 
Có năng lực giao tiếp học thuật (nói và viết) bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh 

5 PLO5 Có tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và khái quát hoá 

6 PLO6 Có kỹ năng tự học và năng lực làm việc độc lập  

7 PLO7 Có đạo đức và chính trực trong nghiên cứu 

2.3.2. Đối sánh CĐR của chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra trình độ Tiến sĩ 

theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

    
Kiến thức Kỹ năng 

Mức tự chủ và trách 

nhiệm 

PLO1 

- Kiến thức tiên 

tiến, chuyên 

sâu ở vị trí 

hàng đầu của 

một lĩnh vực 

khoa học; 

- Kỹ năng làm chủ các lý 

thuyết khoa học, phương 

pháp, công cụ phục vụ 

nghiên cứu và phát triển. 

- Nghiên cứu, sáng tạo tri 

thức mới. 

PLO2 

- Kiến thức cốt 

lõi, nền tảng 

thuộc lĩnh vực 

của chuyên 

ngành đào tạo. 

- Kỹ năng tổng hợp, làm 

giàu và bổ sung tri thức 

chuyên môn. 

- Đưa ra các ý tưởng, kiến 

thức mới trong những hoàn 

cảnh phức tạp và khác nhau. 

PLO3 

- Kiến thức về 

tổ chức nghiên 

cứu khoa học 

và phát triển 

công nghệ mới. 

- Kỹ năng suy luận, phân 

tích các vấn đề khoa học và 

đưa ra những hướng xử lý 

một cách sáng tạo, độc đáo. 

- Đưa ra các ý tưởng, kiến 

thức mới trong những hoàn 

cảnh phức tạp và khác nhau. 

PLO4 

  

- Kỹ năng quản lý, điều 

hành chuyên môn trong 

nghiên cứu và phát triển. 

- Thích ứng, tự định hướng 

và dẫn dắt những người 

khác. 

PLO5 

- Kiến thức về 

quản trị tổ 

chức. 

- Tham gia thảo luận trong 

nước và quốc tế thuộc 

ngành hoặc lĩnh vực nghiên 

- Phán quyết, ra quyết định 

mang tính chuyên gia. 
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cứu và phổ biến các kết quả 

nghiên cứu. 

PLO6 

  

- Kỹ năng tổng hợp, làm 

giàu và bổ sung tri thức 

chuyên môn. 

- Đưa ra các ý tưởng, kiến 

thức mới trong những hoàn 

cảnh phức tạp và khác nhau. 

PLO7 

    

- Quản lý nghiên cứu và có 

trách nhiệm cao trong việc 

học tập để phát triển tri thức 

chuyên nghiệp, kinh nghiệm 

và sáng tạo ra ý tưởng mới 

và quá trình mới. 

2.4. Cơ hội nghề nghiệp 

Nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể công tác với tư 

cách là nhà giáo dục, nhà nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, 

Cao đẳng, các Viện nghiên cứu, hay với tư cách là nhà quản lý cấp cao các tổ chức kinh 

doanh, các tổ chức quản lý nhà nước về hành chính và công quyền, và các tổ chức phi 

lợi nhuận. 

2.5. Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo  

Người học phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù 

trình độ bậc 7 ngành phù hợp hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ 

tương đương trở lên) ngành phù hợp; có trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc trình độ tương đương trở lên); có năng lực, 

kinh nghiệm nghiên cứu. 

2.6. Điều kiện để công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ  

Nghiên cứu sinh được xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ khi đáp ứng 

những yêu cầu sau: 

a) Luận án của nghiên cứu sinh đã được Hội đồng đánh giá luận án của Trường 

ĐHKT đồng ý thông qua; 

b) Nghiên cứu sinh đã nộp cho Trường ĐHKT (cả bản in và bản điện tử) luận án 

hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của nghiên cứu sinh, xác nhận của người hướng dẫn; 

xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung 

luận án (nếu có); 

c) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam (cả bản điện tử và bản 

in) tóm tắt luận án và toàn văn luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của nghiên cứu 

sinh, chữ ký của người hướng dẫn và xác nhận của Trường ĐHKT. 
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Điều kiện được xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ có thể được cập nhật 

theo Quy chế đào tạo hiện hành. 

2.7. Thang điểm đánh giá: Theo hệ thống đào tạo tín chỉ hiện hành. 

2.8. Phương pháp dạy và học 

2.8.1. Phương pháp giảng dạy trực tiếp 

Đối với Phương pháp giảng dạy trực tiếp, thông tin được truyền đạt đến NCS 

theo cách trực tiếp: giáo viên giảng bài và NCS lắng nghe. Phương pháp này thường 

được áp dụng trong các lớp học truyền thống và đặc biệt hiệu quả khi giảng viên muốn 

truyền đạt cho NCS những kiến thức cơ bản hoặc giải thích một kĩ năng mới.  

Phương pháp giảng dạy trực tiếp được áp dụng đối với chương trình tiến sĩ quản 

trị kinh doanh bao gồm:  

- Giải thích cụ thể - Explicit Teaching (TLM1): với phương pháp này, giảng viên 

sẽ hướng dẫn và giải thích các khía cạnh của nội dung bài học, giúp NCS đạt được các 

kiến thức và kĩ năng. 

- Thuyết giảng- Lecture (TLM2): Giảng viên trình bày và giải thích nội dung bài 

giảng. Người dạy sẽ trình bày các chi tiết của bài giảng và NCS có trách nhiệm nghe và 

ghi lại các điều cần thiết để đạt được kiến thức. 

- Tham luận - Guest lecture (TLM3): Với phương pháp này, NCS được tham gia 

cùng với người trình bày, diễn giả không phải là giảng viên. Họ là các chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và hợp tác quốc tế đến từ các cơ quan quản lý 

nhà nước, ban ngành các cấp từ trung ương đến địa phương, hoặc các tổ chức quốc tế tổ 

chức xã hội, phi lợi nhuận liên quan đến công việc hoạch định Phương pháp, chính sách, 

quy hoạch và quản lý hoạt động kinh tế quốc tế, hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài, các công ty liên doanh, 

văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam, hoặc các 

nghiên cứu viên kinh nghiệm tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và các cơ sở 

nghiên cứu. Phương pháp này được sử dụng cho một nhóm các học phần của chuyên 

ngành và được thực hiện gắn với hoạt động ngoại khóa của chương trình đào tạo. 

2.8.2. Phương pháp kỹ năng suy nghĩ 

Phương pháp kĩ năng suy nghĩ phát triển tư duy phê phán, kỹ năng đặt câu hỏi, 

kỹ năng phân tích và thực hành kĩ năng phản xạ trong phương pháp học tập của NCS. 

Những Phương pháp này được thiết kế để thúc đẩy tư duy và học tập sáng tạo, độc lập; 

bao gồm: giải quyết vấn đề, động não và nghiên cứu trường hợp cụ thể. 
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- Giải quyết vấn đề - Problem Solving (TLM4): Trong quá trình học, NCS phải 

dùng tư duy sâu và logic để nhìn nhận và giải quyết các vướng mắc giữa tình hình hiện 

tại và mục tiêu mong muốn, qua đó, học được các kiến thức mới trong khi đối mặt và 

giải quyết vấn đề. 

- Tập kích não - Brainstorming (TLM5): Trong quá trình làm việc nhóm, NCS 

được yêu cầu sử dụng phương pháp này để tạo ra các câu hỏi, ý tưởng và ví dụ; được 

dùng để minh họa, mở rộng và đào sâu vào ý tưởng chính hoặc chủ đề. Mỗi thành viên 

của nhóm được khuyến khích đóng góp ý kiến mà không cần quan tâm tới tính khả thi. 

Phương pháp này tạo nên sự linh hoạt suy nghĩ của NCS và giúp tăng khả năng tìm 

kiếm và mở rộng vấn đề. Nó được dùng trong các học phần nhằm phát triển cách suy 

nghĩ sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng và phương pháp giải quyết vấn đề. 

- Học theo tình huống- Case Study (TLM6): Đây là một phương pháp dạy lấy 

tâm điểm là NCS, giúp NCS tạo ra lối tư duy sâu để trao đổi với giảng viên, NCS khác. 

Với phương pháp này, giảng viên sẽ đưa ra các nhiệm vụ và các mốc thời gian tùy theo 

từng tình huống, vấn đề và thách thức gặp phải. Việc yêu cầu NCS xác định và phân 

tích vấn đề sẽ giúp NCS hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ra quyết định và 

kĩ năng học tập. 

2.8.3. Phương pháp dựa trên hoạt động 

Phương pháp này khuyến khích NCS học tập thông qua các hoạt động thực tế. 

Những hoạt động này cũng cấp cho NCS cơ hội trải nghiệm thực tế, điều này sẽ thúc 

đẩy người học thực hiện các khám phá, đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và tự mình 

tương tác với người khác. 

- Đóng vai - Role play (TLM7): Phương pháp mà NCS giả định các vai diễn khác 

nhau trong một tình huống và tương tác (diễn) với người khác. 

- Trò chơi - Game (TLM8): Các trò chơi được xem như là hoạt động tương tác, 

có thể tạo ra sự hỗ trợ qua lại giữa giảng viên – NCS hoặc các thành viên trong lớp, 

giúp hệ thống hóa kiến thức đồng thời tăng cường sự tự tin của NCS. Trò chơi có thể 

được giảng viên đưa ra để mở đầu hoặc kết thúc bài học. Trò chơi cũng có thể được 

nhóm NCS đưa ra từ sự khuyến khích của giảng viên trong quá trình làm việc nhóm để 

mở đầu hoặc kết thúc bài thuyết trình của nhóm. 

- Đi thực tế - Field Trip (TLM9): NCS được tham quan, khảo sát tại một số cơ 

quan quản lý nhà nước, ban ngành các cấp từ trung ương đến địa phương hoặc các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước 

ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước 

ngoài để trải nghiệm môi trường làm việc thực tế của chuyên ngành kinh tế quốc tế, 

cung cấp các cơ hội khám phá và học hỏi chuyên môn trong công việc, xây dựng các kĩ 
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năng nơi làm việc, dần hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho quá trình làm việc về sau. 

Phương pháp này được sử dụng cho một nhóm các học phần của chuyên ngành và được 

thực hiện gắn với hoạt động ngoại khóa của chương trình đào tạo. 

- Tranh luận - Debates (TLM10): Đây là Phương pháp mà giảng viên đưa ra một 

vấn đề liên quan tới bài học và NCS, với những ý kiến khác nhau, cố thuyết phục người 

khác đồng ý với quan điểm của mình. Qua tranh luận, NCS đạt được những kĩ năng 

hữu ích như tư duy sâu, đàm phán, ra quyết định, và nói trước đám đông. 

2.8.4. Phương pháp hợp tác 

Phương pháp hợp tác giúp NCS trở nên năng động, có trách nhiệm và chu đáo, 

nhờ vào sự tương tác tích cực và hợp tác trong nhóm. Bên cạnh đó, NCS có thể thực 

hành các kĩ năng lắng nghe, tôn trọng và xem xét các mặt của một vấn đề. Phương pháp 

này tập trung vào các làm cho NCS tương tác với nhau và sau đó áp dụng các kỹ năng 

này vào thực tế. 

- Thảo luận – Discussion (TLM11): Một Phương pháp mà NCS được chia thành 

các nhóm và đưa ý kiến về vấn đề giảng viên đã đưa ra từ trước. Phương pháp này giúp 

cho NCS phân tích các định nghĩa, ý tưởng, dữ liệu về chủ đề và bàn luận với thầy/cô, 

qua đó có thể liên kết các ý tưởng và làm rõ vấn đề. 

- Học nhóm - Teamwork Learning (TLM12): NCS được chia thành những nhóm 

nhỏ để giải quyết vấn đề được cho, và trình bày kết quả bằng báo cáo hoặc thuyết trình. 

Trong chương trình học, NCS được cung cấp kiến thức căn bản và kĩ năng làm việc 

nhóm từ năm nhất. Tiếp đó, họ sẽ luyện tập phương pháp này trong những học phần ở 

các cấp độ khác nhau. 

- Câu hỏi gợi mở - Inquiry (TLM13): Giảng viên sử dụng các câu hỏi hoặc vấn 

đề mở và hướng dẫn NCS/nhóm NCS trả lời từng bước một.  

2.8.5. Phương pháp học tập độc lập 

- Dự án nghiên cứu - Research Project (TLM14): Phương pháp này cho NCS 

khả năng lập kế hoạch, tổ chức, khám phá và giao tiếp về một chủ đề một cách độc lập 

và còn hơn cả thế, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ trong Khoa. Nó cũng tăng cường 

động lực học tập và tính chủ động học tập vì NCS được quyền lựa chọn điều gì mà họ 

muốn trình bày. Khoa và DUE có thư viện với lượng sách dồi dào và cập nhật là tài 

nguyên hỗ trợ hữu ích cho việc tự học của NCS. 

- Học trực tuyến (TLM15): Giảng viên và NCS dùng các công cụ trực tuyến hỗ 

trợ quá trình dạy và học. 
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- Bài tập - Work Assigment (TLM16): NCS được yêu cầu phải hoàn thành các 

bài tập của giảng viên tại nhà. Qua quá trình này, NCS sẽ học được cách tự học, cũng 

như đạt được các kiến thức và kĩ năng. 

- Khác (TLM17): Các phương pháp khác.  

Bảng 1. Sự tương thích giữa phương pháp dạy và học và CĐR chương trình đào tạo 

 

Chuẩn đầu ra Phương pháp dạy và học 

PLO1 Có khả năng phân tích, so sánh, đánh giá,  

hệ thống hoá lý luận và khả năng phát triển 

lý luận liên quan đến lĩnh vực quản trị và 

kinh doanh  

TLM 1,2,3,4,6,10,11,13,16  

PLO2 Có khả năng xây dựng một kế hoạch 

nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học quản 

trị  

TLM 1,2,3,4,6,10,11,13,15,16 

PLO3 Có khả năng vận dụng một cách chính xác 

các phương pháp nghiên cứu khoa học để 

giải quyết một vấn đề nghiên cứu 

TLM 1,2,4,6,11,12,14,15,16 

PLO4 Có năng lực giao tiếp học thuật (nói và 

viết) bằng tiếng Việt và tiếng Anh 
TLM 4,5,6,10,11,12,13,16 

PLO5 Có tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và 

khái quát hoá 
TLM 4,5,6,10,11,12,13,16 

PLO6 Có kỹ năng tự học và năng lực làm việc 

độc lập  

TLM1,2,4,5,6,8,11,12,13,14, 

15 

PLO7 
Có đạo đức và chính trực trong nghiên cứu 

TLM1,2,,4,5,6,7,8,11,12,13,14

,15 

2.9. Phương pháp đánh giá 

Đánh giá là quá trình ghi lại, lưu trữ và cung cấp thông tin về quá trình học tập 

của NCS. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, thường 

xuyên và liên tục. Các phương pháp đánh giá được nêu rõ trong chương trình đào tạo 

này gắn với đề cương chi tiết từng học phần cấu thành nên chương trình đào tạo. Yêu 

cầu và tiêu chí của từng phương pháp đánh giá của từng học phần được các giảng viên 

phụ trách học phần đó thiết kế chi tiết và thông báo cho NCS vào buổi học đầu tiên. 

Sau đây là những phương pháp đánh giá được áp dụng trong chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: 
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▪ Đánh giá chuyên cần -  Attendance Check (AM1) 

Cùng với tự học, việc có mặt thường xuyên của học viên và những đóng góp từ 

học viên trong suốt môn học cũng thể hiện thái độ của họ tới môn học đó. 

▪ Đánh giá bài tập - Work Assigment (AM2) 

Học viên được yêu cầu làm bài tập liên quan đến bài học trong và sau giờ lên 

lớp. Những bài tập này có thể được hoàn thành bởi cá nhân hoặc nhóm và được cho 

điểm dựa theo những tiêu chí đã thông báo từ trước. 

▪ Thuyết trình - Oral Presentation (AM3) 

Học viên được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan tới hoạt động thuyết 

trình trong giờ học hoặc sau giờ lên lớp. Các hoạt động này được thực hiện bởi cá nhân 

hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể (rubrics).  

▪ Đánh giá hoạt động - Performance test (AM4) 

Học viên được yêu cầu thực hiện một số thao tác cụ thể, kỹ thuật theo yêu cầu 

về kiến thức và kĩ năng của môn học. 

▪ Nhật kí thực tập - Journal and blogs (AM5) 

Học viên viết nhật kí thực tập trong suốt quá trình thực hành để phản ánh hiệu 

suất và kinh nghiệm trong trải nghiệm học tập. Đây là phương pháp chính để đánh giá 

học viên trong khoá thực tập. 

▪ Thi viết tự luận - Essay (AM6) 

Theo phương pháp đánh giá này, học viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, 

bài tập hoặc ý kiến cá nhân về các câu hỏi liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn của 

khoá học. 

▪ Kiểm tra trắc nghiệm - Multiple choice exam (AM7) 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, tuy nhiên 

điểm khác biệt là học viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi dựa trên đáp án được thiết 

kế sẵn. 

▪ Bảo vệ và thi vấn đáp - Oral Exam (AM8) 

Học viên được đánh giá thông qua các cuộc phỏng vấn, câu hỏi và câu trả lời 

trực tiếp. Phương pháp này được sử dụng trong một số học phần để đánh giá năng lực 

tổng thể của học viên bao gồm kiến thức và kỹ năng thuyết trình. Tất cả các học phần 

áp dụng kiểm tra vấn đáp đều có tiêu chuẩn đánh giá (rubrics) và được công bố.  

▪ Viết báo cáo - Written Report (AM9) 

Học viên được đánh giá thông qua các báo cáo, bao gồm nội dung được trình 

bày trong báo cáo, cách trình bày, hình vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. 
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▪ Thuyết trình cá nhân - Oral Presentation (AM10) 

Phương pháp đánh giá này rất giống với phương pháp thuyết trình song là đánh 

giá tổng kết (summative), được thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ hoặc sau khoá học). 

▪ Đánh giá làm việc nhóm - Teamwork (AM11) 

Đánh giá công việc nhóm được sử dụng khi thực hiện các hoạt động giảng dạy 

nhóm và được sử dụng để đánh giá kĩ năng làm việc nhóm của học viên. Phiếu đánh giá 

nhóm và tiêu chí đánh giá được công bố rõ.  

▪ Báo cáo luận án- Dissertation Report (AM12) 

Trong phương pháp này, NCS được đánh giá thông qua bài báo cáo trước Hội 

đồng đánh giá được nhà trường ra quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Khoa. 

NCS báo cáo luận án của mình trước Hội đồng. Ủy viên phản biện và các thành viên 

Hội đồng nhận xét và nêu ra các câu hỏi. NCS trả lời trực tiếp câu hỏi tại buổi bảo vệ. 

Phương pháp này được sử dụng để đánh giá năng lực tổng thể của NCS bao gồm kiến 

thức, kỹ năng và năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm. Điểm đánh giá luận văn/đề án là 

điểm trung bình của các thành viên Hội đồng. 

Bảng 2. Sự tương thích giữa phương pháp đánh giá và CĐR chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra Phương pháp đánh giá 

PLO1 Có khả năng phân tích, so sánh, đánh giá,  

hệ thống hoá lý luận và khả năng phát triển 

lý luận liên quan đến lĩnh vực quản trị và 

kinh doanh  

AM 1,2,3,4,7,6,9,10,11 

PLO2 Có khả năng xây dựng một kế hoạch nghiên 

cứu trong lĩnh vực khoa học quản trị  

AM 1,2,3,4,6,7,9,10,11 

PLO3 Có khả năng vận dụng một cách chính xác 

các phương pháp nghiên cứu khoa học để 

giải quyết một vấn đề nghiên cứu 

AM 1,2,3,4,6,7,11,9,10,11,8 

PLO4 Có năng lực giao tiếp học thuật (nói và viết) 

bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

AM 1,2,3,4,6,7,11,9,10,11,8 

PLO5 Có tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và 

khái quát hoá 

AM 1,2,3,4,6,7,11,9,10,11 

PLO6 Có kỹ năng tự học và năng lực làm việc độc 

lập  

AM 1,2,3,6,7,8 

PLO7 Có đạo đức và chính trực trong nghiên cứu AM 1,2,3,4,5 
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2.10. Các học phần và lộ trình dự kiến  

Bảng 3. Các học phần và số tín chỉ 

STT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần  
Số tín 

chỉ 

Số TC 

nghiên 

cứu * 

Năm 

học/học 

kỳ 

I Các học phần 12  6   

 A Học phần bắt buộc 8 4   

    Thiết kế nghiên cứu (Research Design) 2 1 1/1 

    

Phương pháp nghiên cứu định tính 

trong kinh doanh (Qualitative Research 

Methods for Business) 

3 1 

1/1 

    

Phương pháp nghiên cứu định lượng 

trong kinh doanh (Quantitative 

Research Methods for Business) 

3 2 

1/2 

   B 
Học phần tự chọn (Chọn tối đa 4 TC từ các 

học phần sau) 
4 2 

  

    Tư duy chiến lược (Strategic thinking) 2 1 1/2 

    Lãnh đạo (Leadership) 2 1 1/2 

    
Quản trị tri thức (Knowledge 

Management) 
2 1 

1/2 

    

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược 

(Strategic Human Resources 

Management) 

2 1 

1/2  

II Các tiểu luận, chuyên đề nghiên cứu 8 8    

    Tiểu luận tổng quan 2 2 1/2 

  
Chuyên đề nghiên cứu (chọn 02 chuyên đề từ 

các hướng nghiên cứu dưới đây) 
6 6 

  

    Các vấn đề về chiến lược  3 3 2/1 hoặc 2 

    Các vấn đề về chuỗi cung ứng  3 3 2/1 hoặc 2 

    Các vấn đề về điều hành tổ chức  3 3 2/1 hoặc 2 

    
Các vấn đề về lãnh đạo và văn hóa tổ 

chức 
3  3 

2/1 hoặc 2 

    
Các vấn đề về hành vi người tiêu dùng 

và marketing  
 3 3 

2/1 hoặc 2 

    
Các vấn đề về hành vi tổ chức và 

nguồn nhân lực 
3  3 

2/1 hoặc 2 

    
 Các vấn đề về kinh tế số, kinh doanh 

số 
3 3  

  

  
Các vấn đề riêng có của đề tài luận án 

… 
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III Luận án tiến sĩ       

    Luận án  70 70   

  Tổng 90     
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2.11. Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) và các học phần 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7  

1.         
Thiết kế nghiên cứu (Research 

Design) 
  x  x   X   x  x  

2.        

Phương pháp nghiên cứu định tính 

trong kinh doanh (Qualitative 

Research Methods for Business) 

   X x   X   x  x  

3.         

Phương pháp nghiên cứu định lượng 

trong kinh doanh (Quantitative 

Research Methods for Business) 

   x x      x   x 

4.         Tư duy chiến lược (Strategic thinking) x         x     

5.        Lãnh đạo (Leadership)  x      x       

6.         
Quản trị tri thức (Knowledge 

Management) 
 x        x  x x  

7.         

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược 

(Strategic Human Resources 

Management) 

 x          x x  

8.         Tiểu luận tổng quan        x x  x   x 

9.  02 chuyên đề nghiên cứu     x x  x   x 
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2.12. Đối sánh với một số chương trình đào tạo trong và ngoài nước 

Chương trình đào tạo  

Thiế

t kế 

NC 

PPN

C 

định 

lượn

g 

PPN

C 

định 

tính 

Chiế

n 

lược 

Quả

n trị 

nguồ

n 

nhâ

n lực 

Quả

n trị 

tri 

thức 

Lãn

h 

đạo 

Báo 

cáo 

tổng 

qua

n 

Chuy

ên đề 

Luậ

n án 

TS 

Địa chỉ 

Mays Business School X     x     
  

x   C 
https://mays.tamu.edu/phd-

management/curriculum/ 

University of Innsbruck 

School of Management 
C C C       

C 

x   C 

https://www.uibk.ac.at/fakulta

eten-

servicestelle/pruefungsreferate

/studienplaene/english-

version/phd-

management_engl.pdf 

UCSanDiego School of 

Management 
C C C x     

  
x   X 

https://rady.ucsd.edu/program

s/phd/curriculum/ 

GW School of Business X     x     

  

x   X 

https://business.gwu.edu/acad

emics/programs/doctoral/phd-

in-management-and-

strategy/program-and-

curriculum 

Auburn University X C   x     

C 

x   X 

https://harbert.auburn.edu/deg

rees-programs/doctoral/phd-

business-

management/curriculum.htmA

uburl  

University odd Vienna   X C       
  

x   X 
https://phd-

management.univie.ac.at/curri

https://harbert.auburn.edu/degrees-programs/doctoral/phd-business-management/curriculum.htmAuburl
https://harbert.auburn.edu/degrees-programs/doctoral/phd-business-management/curriculum.htmAuburl
https://harbert.auburn.edu/degrees-programs/doctoral/phd-business-management/curriculum.htmAuburl
https://harbert.auburn.edu/degrees-programs/doctoral/phd-business-management/curriculum.htmAuburl
https://harbert.auburn.edu/degrees-programs/doctoral/phd-business-management/curriculum.htmAuburl
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culum/ 

Universita Degli Studi 

Dipanova 
X C C x     

  
x   X 

https://economia.unipd.it/en/p

hd/courses-management 

Binghamton University X X C       

C 

x   X 

https://www.binghamton.edu/

som/graduate-programs/phd-

management/curriculum.html 

Trường Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
  X x x x x 

  
C C C http://ueb.edu.vn  

Trường Đại học Ngoại 

thương 
  X   x     x C C C 

QĐ số 2907-2019 - TS 

QTKD.pdf - Google Drive 

 

 

http://ueb.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/1uCB2uXTD37LeZ1m5EyNl95-jS0vqSBpg/view
https://drive.google.com/file/d/1uCB2uXTD37LeZ1m5EyNl95-jS0vqSBpg/view
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2.13. Hướng dẫn thực hiện chương trình  

Chương trình đào tạo tiến sĩ gồm 90 tín chỉ với thời gian đào tạo chuẩn được 

thiết kế là 4 năm. Chương trình đào tạo được triển khai theo hệ thống đào tạo tín chỉ, 

cho phép NCS linh hoạt trong triển khai kế hoạch học tập cá nhân.  

Quá trình thực hiện chương trình tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế. Mỗi năm học có hai học kỳ chính 

(bắt đầu từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 6) và một học kỳ hè (bắt đầu từ đầu tháng 7 đến 

giữa tháng 8). Theo lộ trình đào tạo, NCS sẽ học các học phần thuộc chương trình đào 

tạo tiến sĩ trong 2 năm đầu tiên, nhằm trang bị cho NCS các kiến thức cũng như công 

cụ nền tảng để nghiên cứu luận án. Từ năm thứ 3 trở đi, NCS tập trung thực hiện đề tài 

luận án.  

Các học phần được thiết kế và triển khai giảng dạy căn cứ theo mục tiêu của 

học phần, liên tục được cải thiện trên cơ sở ý kiến đóng góp từ người học, các giảng 

viên trong Khoa cũng như các đối tượng hữu quan khác. Đối với các học phần tự chọn, 

Người hướng dẫn sẽ tư vấn để NCS chọn các học phần phù hợp nhất nhằm trang bị 

kiến thức và công cụ mà NCS cần có để thực hiện đề tài luận án.  

Các học phần được tổ chức giảng dạy, đánh giá theo hình thức trực tuyến hoặc 

kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp khi đáp ứng quy định hiện hành về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có giải pháp bảo đảm chất 

lượng các lớp học này không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp. 

Trường hợp đánh giá luận án trực tuyến phải bảo đảm có ít nhất 03 thành viên 

Hội đồng có mặt trực tiếp cùng nghiên cứu sinh; trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh 

bất khả kháng thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.14. Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng đào tạo  

Chương trình đào tạo được xem xét và cập nhật hàng năm. Cứ sau 5 năm, 

chương trình đào tạo được xem xét tổng thể, toàn diện để có các cập nhật cho phù hợp 

với nhu cầu của các bên liên quan. 

Việc thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo chương trình tuân thủ theo Chính 

sách chất lượng áp dụng tại Trường Đại hoc Kinh tế (ban hành kèm theo Quyết định số 

1524/QĐ-ĐHKT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh 

tế).   
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Phần 3.   MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN 

3.1. Thiết kế nghiên cứu  

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 2 tín chỉ 

Học phần điều kiện học trước:  Không 

Học phần này nhằm giới thiệu một cách chuyên sâu cách thức xây dựng một 

thiết kế nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh trong quản trị kinh doanh. Nội dung học phần 

sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu về cấu trúc của một thiết kế nghiên cứu, các phương 

pháp thực hiện thiết kế nghiên cứu như thiết kế nghiên cứu định tính, thiết kế nghiên 

cứu định lượng, và thiết kế nghiên cứu hỗn hợp. Bên cạnh đó môn học cũng trang bị 

cho người học những kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện xây dựng một thiết kế 

nghiên cứu tốt hỗ trợ cho luận văn tốt nghiệp. Bên cạnh giờ giảng lý thuyết, học viên 

sẽ thực hiện đề án thực hành xây dựng thiết kế nghiên cứu để làm quen với việc tiến 

hành một nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

Học phần điều kiện học trước:  Không 

Học phần phương pháp nghiên cứu định lượng cung cấp các kiến thức liên quan 

đến việc tổ chức thực hiện một nghiên cứu định lượng. Học phần này sẽ tập trung giới 

thiệu về các thức thiết kế một nghiên cứu định lượng bao gồm thiết kế mô hình nghiên 

cứu, xây dựng giả thuyết, xây dựng công cụ thu thập dữ liệu và xử lý các dữ liệu định 

lượng, từ thống kê mô tả cho đến mô hình hồi quy và mô hình đa cấu trúc, nhằm đạt 

được các mục tiêu nghiên cứu. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu định tính 

Mã học phần:    

Khối lượng học tập:  3 tín chỉ. 

Mô tả học phần 

Mục đích của khóa học này là giới thiệu cho nghiên cứu sinh về phương pháp 

nghiên cứu định tính và chuẩn bị cho họ các kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức cần thiết 

để thực hiện nghiên cứu độc lập bằng phương pháp này. Môn học sẽ giới thiệu về 

nghiên cứu chính, các đặc điểm và các cách tiếp cận khác nhau để thiết kế và thực hiện 

các dự án nghiên cứu định tính trong kinh tế và quản lý. Hơn nữa, học viên sẽ được 
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trang bị các kỹ thuật và công cụ được sử dụng để thực hiện dự án nghiên cứu liên quan 

đến lĩnh vực mà họ quan tâm. 

3.4. Tư duy chiến lược  

Mã học phần:    

Khối lượng học tập:  3 tín chỉ. 

Mô tả học phần 

Khóa học nhấn mạnh giá trị và quy trình của tư duy chiến lược. Khóa học được 

thiết kế không chỉ để giới thiệu cho học viên các khái niệm chiến lược chính mà còn 

nhằm mục đích giúp học viên tích hợp và áp dụng những gì đã học trước đây vào các 

tình huống kinh doanh khác nhau trong việc ra quyết định chiến lược trong các tổ 

chức. Khóa học tư duy chiến lược được thiết kế để khám phá tầm nhìn, sứ mệnh của 

một tổ chức, xem xét các nguyên tắc, kỹ thuật và mô hình phân tích tổ chức và môi 

trường, thảo luận về lý thuyết và thực tiễn của việc xây dựng và thực hiện chiến lược 

như quản trị doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh để phát triển khả năng lãnh đạo 

chiến lược hữu hiệu. Khóa học phục vụ cho các chương trình dào tạo tiến sỹ Quản trị 

kinh doanh. 

3.5. Quản trị tri thức 

Mã học phần:    

Khối lượng học tập:  3 tín chỉ. 

Mô tả học phần 

Quản trị tri thức (QTTT) là một quá trình, một công cụ quản trị hiệu quả nhằm 

chia sẻ, thu nhận, lưu giữ, lựa chọn, sáng tạo tri thức và cung cấp đúng người, đúng 

nơi, đúng lúc nhằm nâng cao hiệu quả quyết định, hiệu quả thực thi và khả năng thích 

ứng của doanh nghiệp. Có nhiều quan điểm và nhiều mô hình khác nhau về QTTT. 

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của quá trình QTTT nhắm đến là: sáng tạo, chia sẻ, lưu 

giữ, phát triển và sử dụng tối ưu nguồn tri thức trong tổ chức hoặc doanh nghiệp. Học 

phần này cung cấp cho người học các mô hình quản trị tri thức, các phương pháp và 

công cụ quản trị tri thức, đặc biệt là xây dựng chương trình chiến lược quản trị tri thức 

trong các tổ chức và doanh nghiệp 

3.6. Lãnh đạo 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 3 tín chỉ 
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Học phần điều kiện học trước:  Không 

Học phần lãnh đạo giúp người học hiểu rõ bản chất, vai trò của lãnh đạo và 

người lãnh đạo trong tổ chức; hướng người học khám phá những yếu tố tác động, 

những bộ phận cấu thành năng lực lãnh đạo, giúp người học tự khám phá năng lực 

lãnh đạo của chính mình. Học phần lãnh đạo còn hướng đến việc phát triển các kỹ 

năng cốt yếu của lãnh đạo như là hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn đến các 

thành viên trong tổ chức, tạo ra khả năng, điều kiện thuận lợi để đạt được tầm nhìn 

chung, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các thành viên của tổ chức, phát triển 

người phục tùng để thực hiện mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức. 

3.7. Quản trị nguồn nhân lực chiến lược 

Mã học phần:  

Số tín chỉ: 3 tín chỉ 

Học phần điều kiện học trước:  Không 

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược (Strategic human resource management – 

SHRM) là cách tiếp cận để phát triển và thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực 

trong mối liên hệ tích hợp với chiến lược tổ chức và giúp tổ chức đạt được mục tiêu đề 

ra. Nội dung kiến thức về quản trị nguồn nhân lực chiến lược được thiết kế thành ba 

nhóm, đó là những vấn đề lý luận cốt yếu về quản trị nguồn nhân lực chiến lược; quản 

trị nguồn nhân lực chiến lược trong thực tiễn và các chiến lược nguồn nhân lực. 

Vấn đề lý luận cốt yếu về quản trị nguồn nhân lực chiến lược đề cập đến khái 

niệm và sự cần thiết của quản trị nguồn nhân lực chiến lược, các quan điểm tiếp cận 

quản trị nguồn nhân lực chiến lược.  

Quản trị nguồn nhân lực trong thực tiễn gồm có cách thức hình thành và thực 

thi chiến lược nguồn nhân lực, sự ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực chiến lược 

và vai trò chiến lược của chức năng nguồn nhân lực trong quản trị nguồn nhân lực 

chiến lược. 

Các loại chiến lược được hướng dẫn thiết kế trong chương trình đó là các chiến 

lược nguồn nhân lực cụ thể như chiến lược hiệu quả tổ chức, các chiến lược thay đổi 

và phát triển tổ chức, chiến lược tạo dựng nguồn nhân lực, các chiến lược tạo lập sự 

cam kết và gắn bó, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược tưởng thưởng, 
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Trưởng khoa QTKD 

 

 

 

 

GS TS Nguyễn Trường Sơn 

Tổ trưởng 

Tổ ra rà soát và cập nhật CTĐT 
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