
[MIS1001]Tin học văn phòng (3) [STA2001]Hệ thống thông tin quản lý (3)
[MỚI] TC: Mỹ thuật ứng dụng (2) [Mới] Thiết kế truyền thông đa phương 

tiện (3)
[MKT3019]TC: Công cụ truyền thông trực 
tuyến (3)

[MKT3018]TC: Marketing mạng 
xã hội

[MKT3007]TC: Marketing kỹ 
thuật số (3)

[MAT1001]Toán ứng dụng trong 
kinh tế (3) [STA2002]Thống kê kinh doanh và kinh tế (3)
[LAW1001]Pháp luật đại cương (2) [LAW2001]Luật kinh doanh (3)

[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)
Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1) (3) Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) (4) [ENG3001]Tiếng Anh kinh doanh (3)

[ACC1001] Nguyên lý kế toán (3)
[IBS2001]Kinh doanh quốc tế (3)

[ECO1001]Kinh tế vĩ mô (3)
[MGT3011]TC: Khởi sự kinh doanh (3)

[MGT3001]TC: Quản trị chiến 
[IBS3007]TC: Quản trị đa văn hóa (3)

[HRM2001]Hành vi tổ chức (3)
[TOU1001]Giao tiếp trong kinh doanh (3)

MKT3016] Khuyến mãi

[MKT3005] Quản trị thương hiệu 
(3)  {[MKT3003]}

[MKT3009]TC: Kênh 
marketing (3)
[MKT3015] Quảng cáo (3)
[MKT3014] Quan hệ công 
chúng (3)

[MKT3017] Đề án truyền thông 
marketing (2)

[MKT3010]TC: Quản trị sản 
phẩm mới (3)

[MKT3003] Hành vi người tiêu dùng(3) [MKT3008]TC: Định giá (3)
[IBS3010]TC: Marketing quốc tế (3)
[HOS3001] TC: Marketing dịch vụ (3)

[IBS3007]TC:Quản trị đa văn hóa (3)
[COM3008]TC: Marketing điện tử
[COM3002]TC: Quản trị bán lẻ (3)

[COM3004]TC:Quản trị lực 
[COM3003]TC:Quản trị quan 
hệ khách hàng (3)
[RMD3001] TC: Phương pháp 
NCKH (2)
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[SMT1001]Các nguyên lý cơ bản 
CN Mác – LêNin 1 (2)

[MGT1001]Kinh tế vi mô (3)
[FIN2001]Thị trường và các định chế tài chính 

(3) 

[MGT1002]Quản trị học (3)
[MGT2002]Nhập môn kinh doanh (3)

[MKT3001]Quản trị Marketing (3)

[MKT2001] Marketing căn bản  (3)
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0)[MKT3004] Chiến lược 
Marketing (3)

[MKT3002] Nghiên cứu Marketing (3)

[MKT3006] Truyền thông marketing (3)

[MKT3012] Hoạch định phương 
tiện truyền thông (3)


