CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỘ TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ XÃ HỘI

Bước 1

Bước 2

[LAW1001] Pháp luật đại cương (2)
[MKT2001] Marketing căn bản (3)
[MGT1002] Quản trị học (3)

[TOU1001] Giao tiếp trong kinh doanh (3)

[MIS2001] Cơ sở dữ liệu (3)

[MIS1001] Tin học văn phòng

[MIS3002] TC: Mạng và truyền thông (3)

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6
Thực tập tốt
nghiệp (10):
Chọn 1 trong 2
hình thức

[MIS3008] TC: Quản trị cơ sở dữ liệu (3)

[MIS2002] Hệ thống thông tin quản lý (3)
[IBS2002] TC: Kinh tế quốc tế (3)

[MGT1001] Kinh tế vi mô (3)

[FIN2001] Thị trường và các định chế tài chính (3)
[BAN2001] TC: Tài chính công (3)

[ECO3021] TC: Dân số và phát triển (3)

[ECO1001] Kinh tế vĩ mô (3)

[ECO3015] TC: Kinh tế đầu tư (3)

[STA3001] Kinh tế lượng (3)

[STA3006] Thống kê dân số và lao động (3)
[STA3010] Thống kê tài chính (3)

[STA2002] Thống kê kinh doanh và kinh tế (3)

[MAT1001] Toán ứng dụng trong kinh tế (3)

[ STA3011] Thống kê thực hành (2)
[STA3009] Thống kê ngành (3)

[STA3004] Phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê
(2)
[STA3008] Phân tích dãy số thời gian và dự báo (3)
[STA2003] Thống kê toán (3)

[STA3003] Nguyên lý thống kê (3)

[STA3005] Phương pháp điều tra (3)
[STA3007] Phân tích đa biến (3)

[ENG1011] PRE-IELTS1 (3),
[ENG1012] PRE-IELTS2 (2)

[SMT1001] Các nguyên lý cơ bản CN Mác – Lê Nin 1 (2)

[ENG1013] IELTS BEGINNERS 1 (2)
[ENG1014] IELTS BEGINNERS 2 (3)

[ENG2011] IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 (3),
[ENG2012] IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 (2)

[SMT1002] Các nguyên lý cơ bản CN Mác – Lê Nin 2 (3)

[SMT1003] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
Việt Nam (3)

[SMT1004] Tư tưởng Hồ Chí Minh (2)

[ENG2013] IELTS INTERMEDIATE 1 (2),
[ENG2014] IELTS INTERMEDIATE 2 (3)

[ENG3001] Tiếng Anh kinh doanh (3)

[ENG3011] IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1
(2),
[ENG3012] IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2
(2),
[ENG3013] IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3
(2),
[ENG3014] IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4
(2)

[BAN3005] TC: Quản trị ngân hàng (3)
[ACC1001] Nguyên lý kế toán (3)

[ACC2003] Kế toán tài chính (3)

[ ACC3005] TC: Kế toán công ty (3)
[RMD3001] Phương pháp NCKH (2)

Chú thích :
Học phần chung toàn Trường
Học phần chung khối ngành
Học phần chung của ngành
Học phần chuyên ngành

TC: Học phần tự chọn

Trong dấu [.....] : Mã học phần

Trong dấu {.....} : Thêm điều kiện học phần học trước
Trong dấu (.....) : Số tín chỉ

[STA4002] Khoá luận tốt nghiệp (10)

[STA3002] Hệ thống tài khoản quốc gia (3)

[STA4001] Báo cáo thực tập tốt nghiệp (4) và học bổ sung các môn tự chọn (6)

[ECO2002] Kinh tế phát triển (3)

