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Chi tiết Biểu số 17:  

Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao 

đẳng sƣ phạm, trung cấp sƣ phạm năm học 2018 - 2019 

MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế phát triển có năng lực về chuyên môn 

nhằm thực hiện các công tác phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức và quản lý kinh tế - xã hội ở tầm quốc gia, địa 

phương, vùng, ngành và các tổ chức kinh tế - xã hộimột cách độc lập; có phẩm chất 

tốt, có đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm thích nghi 

với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường quản lý và kinh doanh và có khả năng tự 

học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế phát triển 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 

Nắm được kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội, những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 CĐR2 
Nắm được kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị 

trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế   

3 CĐR3 
Nắm được kiến thức cơ bản về quản lý, cơ chế quản lý nhà nước về 

kinh tế  

4 CĐR4 
Kiến thức quản lý thông tin: Nắm bắt phương pháp thu thập, phân 

tích, xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định.  

5 CĐR5 
Kiến thức về pháp luật: Nắm bắt các qui định của pháp luật trong lĩnh 

vực kinh tế. 
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Kiến thức chuyên ngành 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 

1 CĐR6 
Am hiểu cách thức huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để 

tạo ra năng lực sản xuất của nền kinh tế 

2 CĐR7 Am hiểu cách thức phân phối kết quả đầu ra cho hiện tại và tương lai 

3 CĐR8 

Nắm bắt phương pháp hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội; phương pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển 

Kinh tế xã hội 

4 CĐR9 
Nắm bắt phương pháp quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra việc 

thực thi các chính sách, chương trình, dự án phát triển Kinh tế xã hội 

5 CĐR10 Nắm bắt phương pháp phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội. 

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 giao tiếp, truyền thông: Soạn thảo báo cáo, kế hoạch; khả 

năng thuyết trình, thuyết phục, khả năng lắng nghe, hỗ trợ, chia sẻ 

thông tin với người khác 

2 CĐR12 

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Chủ động trong công 

việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối 

quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ 

3 CĐR13 

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). 

4 CĐR14 
Có thể giao tiếp kinh doanh vớitrình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc 

tương đương) trở lên. 

5 CĐR15 
Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng tổ chức công việc, điều khiển, định 

hướng, kiểm tra, giám sát. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 
chuyên 

ngành 

1 CĐR16 
Kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống: có khả năng phát hiện, phản biện 

các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực chuyên ngành 

2 CĐR17 

Kỹ năng phân tích: có khả năng nhận thức, đánh giá được bối cảnh, 

tiềm năng, lợi thế (quốc tế, quốc gia, vùng, địa phương...); đánh giá 

được các nguồn lực phát triển 

3 CĐR18 

Kỹ năng hoạch định: có khả năng xây dựng chiến lược phát triển; lập 

kế hoạch phát triển, xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội 

4 CĐR19 

Kỹ năng quản lý: có khả năng sử dụng phương pháp quản lý hiện đại 

vào quá trình huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực trong phát 

triển 

5 CĐR20 
Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích đánh giá thực tiễn 

phát triển và các chính sách phát triển.  

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR21 
Tuân thủ qui định của pháp luật: Nhận thức đúng đắn và thực hiện 

các hành vi phù hợp với qui định của pháp luật 

2 CĐR22 
Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Tâm huyết với nghề nghiệp; có tính 

thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao 

3 CĐR23 
Có khát vọng cống hiến vươn lên; có tinh thần phục vụ cộng đồng. 

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

1.3. Cơ hội việc làm 

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Phát triển có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí 

công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Kinh tế - Xã hội từ Trung ương đến địa 

phương; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp, các cơ sở nghiên cứu; Ban quản lý các chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội; các phòng chức năng của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Các tổ 

chức đa phương và các tổ chức phi chính phủ; có thể tham gia học tập ở bậc học cao hơn, 

tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, hoạch định chính sách, nhà lãnh 

đạo, quản lý cấp cao. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế và quản lý công có năng lực về chuyên 

môn nhằm thực hiện các công tác hoạch định và quyết định các chính sách kinh tế-xã 

hội, quản lý các chính sách phát triển, dự án đầu tư và chi tiêu công, cung cấp dịch vụ 

công, quản lý và khai thác các nguồn lực công, công trình công cộng một cách độc lập; 

có phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp 

nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường quản lý và kinh doanh và 

có khả năng tự học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và quản lý công 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 

Nắm được kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội; những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 CĐR2 
Nắm được kiến thức cơ bản về quản lý, cơ chế quản lý nhà nước về 

kinh tế 

3 CĐR3 
Nắm được kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị 

trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế   

4 CĐR4 
Kiến thức quản lý thông tin: Nắm bắt phương pháp thu thập, phân 

tích, xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định 

5 CĐR5 
Kiến thức về pháp luật: Nắm bắt các qui định của pháp luật trong 

lĩnh vực kinh tế.  

Kiến thức chuyên ngành 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 
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1 CĐR6 Am hiểu cách thức vận hành của thị trường hàng hóa, dịch vụ công 

2 CĐR7 
Am hiểu về cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 

công trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế 

3 CĐR8 

Nắm được phương pháp xác định các nguồn lực và lợi thế của nền 

kinh tế/ vùng lãnh thổ/ địa phương, làm cơ sở cho việc xây dựng, đề 

xuất hoặc phản biện chính sách phát triển kinh tế 

4 CĐR9 

Am hiểu các phương pháp phân tích và đánh giá các vấn đề liên 

quan đến nguồn lực công; chính sách công; cung ứng hàng hóa và 

dịch vụ công 

5 CĐR10 
Nắm được các chính sách liên quan đến quản lý nguồn lực công, tổ 

chức cung ứng hàng hóa và dịch vụ công 

6 CĐR11 Hiểu biết về thẩm định các dự án đầu tư công, tài trợ công. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR12 

Kỹ năng truyền thông: Soạn thảo các báo cáo, kế hoạch trong công 

việc đúng chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục; khả năng 

lắng nghe hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác 

2 CĐR13 

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Chủ động trong công 

việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối 

quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ 

3 CĐR14 

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). 

4 CĐR15 

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 

5 CĐR16 
Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng tổ chức công việc, điều khiển, định 

hướng, kiểm tra, giám sát. 
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Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR17 
Kỹ năng phân tích bối cảnh (quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ, địa 

phương) 

2 CĐR18 
Có khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến nguồn 

lực công, chính sách công và cung ứng hàng hóa và dịch vụ công 

3 CĐR19 
Có khả năng quản lý (hoạch định, tổ chức, giám sát) các chương 

trình và dự án liên quan đến huy động, sử dụng nguồn lực công 

4 CĐR20 
Có khả năng sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại trong 

hoạch định chính sách công và quản lý nguồn lực công 

5 CĐR21 
Có khả năng phát hiện, phản biện các vấn đề liên quan đến nguồn 

lực công và chính sách công. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR22 

Tuân thủ qui định của pháp luật: Nhận thức đúng đắn và thực hiện 

các hành vi phù hợp với qui định của pháp luật và chuẩn mực chung 

của xã hội 

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

2 CĐR23 
Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Tâm huyết với nghề nghiệp; có tinh 

thần trách nhiệm trong công việc; ý thức kỷ luật cao 

3 CĐR24 
Tinh thần phục vụ cộng đồng: Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến,  

vươn lên và tinh thần phục vụ cộng đồng 

1.3. Cơ hội việc làm 

         Cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công có đủ khả năng đảm nhiệm các 

vị trí chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội từ Trung 

ương đến địa phương; Các ban quản lý các dự án, các tổ chức đa phương, các tổ chức 

phi chính phủ trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, cử nhân ngành Kinh tế và Quản lý 

công có thể làm việc trong các tổ chức cung ứng hàng hóa-dịch vụ có tính chất công 

cộng và có thể trở thành giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu viên tại các viện 

nghiên cứu. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƢ 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư có năng lực về chuyên môn 

nhằm thực hiện các công tác phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi chính sách đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội, công tác tổ chức và quản lý hoạt động đầu tư ở tầm quốc 

gia, địa phương, vùng, ngành và các tổ chức kinh tế - xã hội một cách độc lập; có 

phẩm chất tốt, có đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm 

thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường quản lý và kinh doanh và có 

khả năng tự học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư 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 

Nắm được kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội, những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 CĐR2 
Nắm được kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị 

trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế   

3 CĐR3 
Nắm được kiến thức cơ bản về quản lý, cơ chế quản lý nhà nước về 

kinh tế và đầu tư 

4 CĐR4 
Kiến thức quản lý thông tin: Nắm bắt phương pháp thu thập, phân 

tích, xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định 

5 CĐR5 
Kiến thức về pháp luật: Nắm bắt các qui định của pháp luật trong lĩnh 

vực kinh tế và đầu tư. 

Kiến thức chuyên ngành 

TT 
Mã CĐR 

chuyên 
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 
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ngành 

1 CĐR6 
Am hiểu cơ chế vận hành của thị trường tài chính, thị trường vốn 

trong nền kinh tế thị trường  

1 CĐR7 
Am hiểu cách thức huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để 

đầu tư phát triển 

2 CĐR8 
Nắm bắt phương pháp phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội, 

phát hiện cơ hội đầu tư và cung ứng dịch vụ tư vấn đầu tư 

3 CĐR9 
Nắm bắt phương pháp xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát 

triển kinh tế - xã hội; chương trình, dự án phát triển KT-XH 

4 CĐR10 

Nắm bắt phương pháp quản lý, tổ chức triển khai và kiểm tra việc 

thực thi các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-

xã hội. 

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 giao tiếp, truyền thông: Soạn thảo báo cáo, kế hoạch; khả 

năng thuyết trình, thuyết phục, khả năng lắng nghe, hỗ trợ, chia sẻ 

thông tin với người khác 

2 CĐR12 

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Chủ động trong công 

việc đồng thời có khả năng thực hiện công việc nhóm, xây dựng mối 

quan hệ gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ 

3 CĐR13 

Kỹ năng tin học: 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). 

4 CĐR14 
Kỹ năng ngoại ngữ: Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ tiếng 

Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên. 

5 CĐR15 
Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng tổ chức công việc, 

điều khiển, định hướng, kiểm tra, giám sát. 
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Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR16 

Kỹ năng phân tích: Có khả năng phát hiện, phản biện các vấn đề liên 

quan đến dự án đầu tư phát triển; khả năng sử dụng các công cụ để 

phân tích, đánh giá các vấn đề về đầu tư phát triển kinh tế xã hội 

2 CĐR17 

Kỹ năng hoạch định: Có khả năngxây dựng chiến lược, kế hoạch đầu 

tư ở phạm vi quốc tế, quốc gia, vùng, địa phương; Có khả nănglập 

một dự án đầu tư tiền khả thi và dự án đầu tư khả thi 

3 CĐR18 

Kỹ năng quản lý dự án đầu tư: Có khả năng vận dụng các công cụ và 

phương pháp tiên tiến trongtổ chức, triển khai, giám sát các chính 

sách đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư 

4 CĐR19 

Kỹ năng lập, thẩm định dự án đầu tư: Cókhả năng xây dựngvà thực 

hiện việc thẩm định  một dự án đầu tư tiền khả thi và dự án đầu tư 

khả thi 

5 CĐR20 
Kỹ năng xúc tiến đầu tư: Có khả thực hiện công tác xúc tiến đầu tư ở 

phạm vi quốc tế, quốc gia, vùng, địa phương. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR21 

Tuân thủ quy định của pháp luật: Nhận thức đúng đắn và thực hiện 

các hành vi phù hợp với qui định của pháp luật và chuẩn mực chung 

của xã hội 

2 CĐR22 
Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: Tâm huyết với nghề nghiệp, trung 

thực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức kỷ luật cao 

3 CĐR23 

Tinh thần phục vụ cộng đồng: Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến,  

vươn lên và tinh thần phục vụ cộng đồng. Tham gia các hoạt động 

cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội 

1.3. Cơ hội việc làm 

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư có đủ năng lực đảm nhiệm các công việc tại 

các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung ương tới địa phương; Các tổ chức 
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kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; Ban quản lý các 

khu kinh tế, khu công nghiệp; Các cơ quan thẩm định đầu tư; Trung tâm xúc tiến đầu 

tư, tư vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới 

địa phương; Các Viện nghiên cứu; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên 

nghiệp. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG QUÁT 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát có năng lựcvề 

chuyên môn nhằm thực hiện công việckinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức 

năng, quản trị cấp cao của tổ chức, và khởi sự làm chủ một doanh nghiệpđộc lập; 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 viênchuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát 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 
Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế - xã 

hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính 

2 CĐR2 
Hiểu biết những kiến thức cơ bản về toán được ứng dụng trong kinh 

tế và kinh doanh 

3 CĐR3 
Nắm vững kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những chức năng 

chính và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR4 
Thông hiểu vềcác loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp 

2 CĐR5 
Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh 

vực chức năng của doanh nghiệp 

3 CĐR6 Hiểu biết những nhiệm vụ và các quyết định cơ bản trong điều hành 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 
tổng thể một đơn vị/tổ chức của các nhà quản trị cấp cao 

4 CĐR7 
Thông hiểu về tinh thần kinh doanh, các quyết định về khởi nghiệp 

kinh doanh. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR8 Kỹ năng tự chủ, độc lập, sáng tạo giải quyết vấn đề 

2 CĐR9 
Kỹ năng truyền thông, giao tiếp bằng lời nói, thuyết trình, qua văn 

bản và giao dịch với các công cụ truyền thông (điện thoai, e-mail) 

3 CĐR10 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

4 CĐR11 
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 

5 CĐR12 

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 CĐR13 Khả năng nhận diện cơ hội và ra quyết định kinh doanh 

2 CĐR14 
Khả năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, 

Tổ chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tiêu chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR15 

Tuân thủ quy định pháp luật,chuẩn mực chung của xã hội và nghề 

nghiệp 

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

2 CĐR16 
Trách nhiệm, tích cực, chấp nhận khó khăn và chịu áp lực cao trong 

công việc 

3 CĐR17 Có khát vọng kinh doanh và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. 
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1.3. Cơ hội việc làm 

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân quản trị kinh doanh tổng quát có thể 

làm việc ở trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, các cơ quan chính 

quyền, các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận: 

- Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám 

đốc bán hàng vùng/khu vực 

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng 

hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản 

xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh 

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản 

xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, 

chất lượng. 

- Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu 

vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn. 

- Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty  

Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân 

QTKD tổng quát sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp: 

• Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh 

doanh,chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tổng quát có thể làm tại một vị trí 

công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho 

các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức 

năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là: 

• Nhân viên kinh doanh  

• Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, 

sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư 

• Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh ,  

• Trợ lý dự án  

• Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh 

• Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ  

• 5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quátcó thể thăng tiến đến vị trí: 

• Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi 

nhánh, đại diện khu vực 

• Giám đốc điều hành vùng/khu vực 

• Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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• Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị 

điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị 

cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân QTKD tổng quát là: 

• Giám đốc doanh nghiệp 

• Tổng giám đốc tổng công ty/tập đoàn. 

• Chủ doanh nghiệp  
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị Tài chính có năng lựcvề chuyên môn 

nhằm thực hiện các công việc như soạn thảo các báo cáo tài chính, lập kế hoạch và 

phân tích tài chính, xây dựng chính sách thuế, cổ tức, quản trị tín dụng, quản trị ngân 

quỹ, quản trị bảo hiểm và rủi ro, dự toán ngân sách, đầu tư và tài trợ trong các doanh 

nghiệp hoặc tổ chức tài chínhmột cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ 

đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích 

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 Quản trị Tài chínhkhi 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 
Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế - xã 

hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính 

2 CĐR2 
Hiểu biết những kiến thức cơ bản về toán được ứng dụng trong kinh 

tế và kinh doanh 

3 CĐR3 
Nắm vững kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những chức năng 

chính và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR4 
Thông hiểu về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp 

2 CĐR5 
Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh 

vực chức năng của doanh nghiệp 

3 CĐR6 Thônghiểu thị trường và các định chế tài chính, quản trị rủi ro tài chính 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 

4 CĐR7 
Ra quyết định đầu tư, tài trợ, và quản trị dòng ngân quỹ trong các 

doanh nghiệp. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR8 Kỹ năng làm việc theo nhóm và giải quyết vấn đề độc lập 

2 CĐR9 
Kỹ năng truyền thông, giao tiếp bằng lời nói, thuyết trình, qua văn 

bản và giao dịch với các công cụ truyền thông (điện thoai, e-mail) 

3 CĐR10 
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 

4 CĐR11 

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 CĐR12 
Khả năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, 

Tổ chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát 

2 CĐR13 
Khả năng phân tích, hoạch định, và ra quyết định trong lĩnh vực tài 

chính 

3 CĐR14 
Khả năng thích ứng nhanh với môi trường nghề nghiệp trong nước 

và quốc tế. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR15 

Tuân thủ quy định pháp luật,chuẩn mực chung của xã hội và nghề 

nghiệp 

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

2 CĐR16 Hợp tác và học tập để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. 
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1.3. Cơ hội việc làm 

Chuyên ngành Quản trị tài chính cung cấp cơ hội việc làm liên quan đến lĩnh 

vực tài chính, bao gồm: 

- Nhà quản trị tài chính trong các doanh nghiệp, chịu trách nhiệm soạn thảo 

các báo cáo tài chính, lập kế hoạch và phân tích tài chính, xây dựng chính sách thuế, 

cổ tức, quản trị tín dụng, quản trị ngân quỹ, quản trị bảo hiểm và rủi ro. 

- Nhà quản trị tài chính trong các tổ chức tài chính, có thể đảm nhiệm các vị 

trí như quản trị tín dụng, quản lý rủi ro, quản trị quan hệ khách hàng, phát triển sản 

phẩm và dịch vụ tài chính. 

- Nhà quản trị tài chính trong các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, các 

công việc liên quan đến dự toán ngân sách, đầu tư và tài trợ, qui định và luật thuế. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có 

năng lựcvề chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý 

chuỗi cung ứng.  

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng 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 
Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế - xã 

hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính 

2 CĐR2 
Hiểu biết những kiến thức cơ bản về toán được ứng dụng trong kinh 

tế và kinh doanh 

3 CĐR3 
Nắm vững kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những chức năng 

chính và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

4 CĐR4 
Thông hiểu về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp 

5 CĐR5 
Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh 

vực chức năng của doanh nghiệp 

6 CĐR6 Thông hiểu các hoạt động cơ bản về quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng 

7 CĐR7 
Thông hiểu về các quyết định quản trị về các hoạt động cụ thể trên 

chuỗi cung ứng: mua sắm, logistics, phân phối, xuất nhập khẩu. 
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1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR8 Kỹ năng tự chủ, độc lập, sáng tạo giải quyết vấn đề 

1 CĐR9 
Kỹ năng truyền thông, giao tiếp bằng lời nói, thuyết trình, qua văn 

bản và giao dịch vớicác công cụ truyền thông (điện thoai, e-mail) 

2 CĐR10 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

3 CĐR11 

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 

4 CĐR12 

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 CĐR13 
Kỹ năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, Tổ 

chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát 

5 CĐR14 

Kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng quản lý thông tin và sử dụng mô 

hình toán, kĩ năng điều hành tác nghiệp và làm việc trong môi trường 

toàn cầu. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tiêu chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR15 

Tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực chung của xã hội và nghề 

nghiệp 

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

2 CĐR16 Có thái độ tích cực, đổi mới 
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3 CĐR17 
Có đạo đức nghề nghiệp, biết cân nhắc và ra quyết định trên nền tảng 

lợi ích chung của các bên hữu quan. 

1.3. Cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến 

 Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có cơ 

hội việc làm ở mọi loại hình doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh, mọi quy 

mô, đặc biệt là tại những tập đoàn đa quốc gia, trong những tổng công ty lớn nơi có 

mạng lưới kinh doanh phức tạp. Cụ thể: 

Ngay sau khi ra trường, trong vòng từ 0-4 năm, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên 

ngành quản trị chuỗi cung ứng có thể làm việc như: 

• Nhân viên phân tích, hoạch định nhu cầu 

• Nhân viên hoạch định sản xuất 

• Nhân viên thu mua/quản trị nguyên vật liệu 

• Nhân viên/nhà quản trị tồn kho 

• Nhân viên/nhà quản trị kho bãi, vận tảiI, phân phối 

• Chuyên viên tư vấn và phân tích chuỗi cung ứng 

Sau 5-10 năm, cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứngcó 

thể thăng tiến lên vị trí: 

• Nhà quản trị cung ứng 

• Nhà quản trị logistic 

• Nhà quản trị dự án 

• Nhà quản trị thông tin trên chuỗi 

• Giám đốc sản xuất 

• Giảm đốc vận tải 

• Quản lý vùng 

Và đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành 

quản trị chuỗi cung ứng có thể thăng tiến lên vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách 

cung ứng/hậu cần. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh du lịch có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có 

ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cụ thể: 

Mục tiêu về kiến thức: 

STT Mã Tên mục tiêu về kiến thức 

1 MT1 Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp 

luật, kinh tế, xã hội 

2 MT2 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh 

doanh và những kiến thức chuyên sâu trong cung ứng dịch vụ du lịch và 

quản trị kinh doanh du lịch. 

3 MT3 Trang bị cho người học nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập 

suốt đời 

Mục tiêu về kỹ năng và thái độ: 

STT Mã Tên mục tiêu về kỹ năng và thái độ 

4 MT4 Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản 

trị doanh nghiệp du lịch và một ý thức phục vụ khách hàng, phục vụ 

cộng đồng tốt. 

5 MT5 Củng cố cho người học các kỹ năng cơ bản và rèn luyện cho họ các kỹ 

năng sẵn sàng làm việc 

Mục tiêu về vị trí việc làm: 

STT Mã Tên mục tiêu về vị trí làm việc 
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6 MT6 Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ 

trong các doanh nghiệp lữ hành (nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều 

hành tour, nhân viên bán tour) và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận 

chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du 

lịch.  

7 MT7 Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí nhân viên của các phòng/bộ phận 

Quản lý khách sạn, Quản lý lữ hành, Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc 

các cơ quan quản lý du lịchSinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các 

doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức 

năng marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo 

nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển du lịch. 

8 MT8 Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí 

giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc 

các hoạt động chức năng. 

9 MT9 Xa hơn nữa, sinh viên đã có thể tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và 

làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm 

nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du 

lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị 

cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp du lịch 

 

1.2. Chuẩn đầu ra(theo quy định tại Thông tư 07/2015) 

Sinh viênchuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch khi tốt nghiệp có các năng 

lựcsau: 

1.2.1. Kiến thức 

Kiến thức cơ bản 

STT Mã Tên chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CĐR1 Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống chính 
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trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

2 CĐR2 Hiểu biết cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh 

3 CĐR3 Có kiến thức tổng quát về công nghiệp du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch. 

4 CĐR4 Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động 

chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh 

nghiệp du lịch 

5 CĐR5 Nắm vững các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị 

một DN du lịch cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết đinh 

kinh doanh, phục vụ khách du lịch 

6 CĐR6 Tích lũy kiến thức  đủ để có thể theo học các bậc học cao hơn. 

1.2.2. Kỹ năng 

STT Mã Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng 

7 CĐR7 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 

8 CĐR8 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 kỷ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

9 CĐR9 Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt 

10 CĐR10 Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc khi cần. 

11 CĐR11 Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp 

lữ hành và tham quan giải trí 

12 CĐR12 Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong các 

doanh nghiệp du lịch 

13 CĐR13 Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc 

thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình.. trong các hoạt động 
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cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh 

nghiệp du lịch 

14 CĐR14 Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh 

nghiệp du lịch 

 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

STT Mã Tên chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

15 CĐR15 Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng 

chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách 

16 CĐR16 Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức 

17 CĐR17 Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, luôn 

có tinh thần cầu tiến và cầu thị 

18 CĐR18 Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý thức 

vì cộng đồng.  

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

Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo 

qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ 

ĐHKT ngày 20/4/2017) 

 

1.3. Cơ hội việc làm 

Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các 

doanh nghiệp lữ hành (nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều hành tour, nhân viên bán 

tour) và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài 

chính) của các doanh nghiệp du lịch.  

Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí nhân viên của các phòng/bộ phận Quản 

lý khách sạn, Quản lý lữ hành, Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc các cơ quan quản lý 

du lịch. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức 

danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức 
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cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức 

đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển du lịch. 

Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám 

sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức 

năng. 

Sau khi tốt nghiệp 3 năm: 

Với khoảng thời gian này, sinh viên đã có thể tích lũy được kinh nghiệm, củng 

cố và làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các 

vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các 

trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm 

chủ một doanh nghiệp du lịch. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN  

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị 

sự kiện có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân 

thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cụ thể: 

Mục tiêu về kiến thức: 

TT Mã Tên mục tiêu về kiến thức 

1 MT1 Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp 

luật, kinh tế, xã hội 

  

2 MT2 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh 

doanh và những kiến thức chuyên sâu về tổ chức, điều hành và kiểm 

soát các sự kiện, lễ hội. 

3 MT3 Trang bị cho người học nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập 

suốt đời 

Mục tiêu về kỹ năng và thái độ: 

TT Mã Tên mục tiêu về kỹ năng và thái độ 

4  

MT4 

Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản 

trị các sự kiện, lễ hội; quản trị các doanh nghiệp chuyên tổ chức các sự 

kiện lễ hội; và một ý thức phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng tốt. 

5 MT5 Củng cố cho người học các kỹ năng cơ bản và rèn luyện cho họ các kỹ 

năng sẵn sàng làm việc 

Mục tiêu về vị trí việc làm: 

TT Mã Tên mục tiêu về vị trí việc làm 
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6 MT6 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí có tính tác nghiệp 

trong tổ chức các sự kiện nội bộ (nhân viên PR nội bộ) hoặc các sự 

kiện hướng đến khách hàng bên ngoài của các doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp du lịch, và của các doanh nghiệp chuyên tổ 

chức sự kiện với chức danh nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên 

điều phối tổ chức sự kiện, chuyên viên Marketing sự kiện, chuyên 

viên vận động tài trợ sự kiện, nhân viên thiết kế sự kiện, nhân viên 

dàn dựng sự kiện…  

7 MT7 Sinh viên cũng có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực hoặc 

các viện nghên cứu liên quan đến du lịch nói chung, tổ chức sự kiện, 

lễ hội nói riêng. 

8 MT8 Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị 

trí giám sát hoặc trưởng của các nhóm nhân sự chịu trách nhiệm tổ 

chức 1 sự kiện, lễ hội hoặc chuyên môn hóa một phần hành trong tổ 

chức sự kiện, lễ hội (thiết kế, dàn dựng, Marketing, tìm nguồn tài 

trợ, quản lý tình nguyện viên…) 

9 MT9 Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và tự trang bị thêm kiến 

thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí 

cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch (có bộ 

phận chuyên tổ chức sự kiện ,lễ hội), các doanh nghiệp chuyên tổ 

chức sự kiện, lễ hội như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ 

phận, các nhà quản trị cấp cao và có thể tự làm chủ một doanh 

nghiệp chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội. 

 

1.2. Chuẩn đầu ra(theo quy định tại Thông tư 07/2015) 

Sinh viênchuyên ngành Quản trị sự kiện và lễ hộikhi tốt nghiệp có các năng 

lựcsau: 

1.2.1. Kiến thức 
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TT Mã Tên chuẩn đầu ra về kiến thức 

1  

CĐR1 

Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống chính 

trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

2 CĐR2 Hiểu biết cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh 

3 CĐR3 Có kiến thức tổng quát về công nghiệp du lịch, công nghiệp tổ chức sự 

kiện và lễ hội. 

4 CĐR4 Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động 

chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong tổ chức các sự 

kiện, lễ hội và trong các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội 

5 CĐR5 Nắm vững các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị 

mộtsự kiện, lễ hội; quản trị một DN chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội cũng 

như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết đinh kinh doanh, phục vụ 

khách hàng 

6 CĐR6 Tích lũy kiến thức  đủ để có thể theo học các bậc học cao hơn. 

 

1.2.2. Kỹ năng 

TT Mã Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng 

7  CĐR7 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 

8 CĐR8 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 kỷ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

9 CĐR9 Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt 

10 CĐR10 Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc khi cần. 
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11 CĐR11 Thực hành tốt các hoạt động tác nghiệp trong tổ chức các sự kiện, lễ hội 

12 CĐR12 Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong tổ 

chức các sự kiện, lễ hội 

13 CĐR13 Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc 

thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình...trong các hoạt động 

tác nghiệp và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp tổ 

chức sự kiện 

14 CĐR14 Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh 

nghiệp tổ chức sự kiện. 

 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

TT Mã Tên chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

15 CĐR15 Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng 

chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách 

16 CĐR16 Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ 

chức 

17 CĐR17 Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, 

luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị 

18 CĐR18 Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý 

thức vì cộng đồng. 

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

hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại 

khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 

749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017) 

 

1.3. Cơ hội việc làm 

Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp: 
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Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí có tính tác nghiệp trong tổ chức các 

sự kiện nội bộ (nhân viên PR nội bộ) hoặc các sự kiện hướng đến khách hàng bên 

ngoài của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch, và của các doanh nghiệp 

chuyên tổ chức sự kiện với chức danh nhân viên tổ chức sự kiện, nhân viên điều phối 

tổ chức sự kiện, chuyên viên Marketing sự kiện, chuyên viên vận động tài trợ sự kiện, 

nhân viên thiết kế sự kiện, nhân viên dàn dựng sự kiện…  

Sinh viên cũng có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực hoặc các viện 

nghên cứu liên quan đến du lịch nói chung, tổ chức sự kiện, lễ hội nói riêng. 

Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám 

sát hoặc trưởng của các nhóm nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức 1 sự kiện, lễ hội hoặc 

chuyên môn hóa một phần hành trong tổ chức sự kiện, lễ hội (thiết kế, dàn dựng, 

Marketing, tìm nguồn tài trợ, quản lý tình nguyện viên…) 

Sau khi tốt nghiệp 3 năm: 

Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và tự trang bị thêm kiến thức nghề 

nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức 

của các doanh nghiệp du lịch (có bộ phận chuyên tổ chức sự kiện,lễ hội), các doanh 

nghiệp chuyên tổ chức sự kiện, lễ hội như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ 

phận, các nhà quản trị cấp cao và có thể tự làm chủ một doanh nghiệp chuyên tổ chức 

sự kiện, lễ hội. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị 

khách sạn có đủ năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức 

tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cụ thể: 

Mục tiêu về kiến thức 

STT Mã Tên mục tiêu về kiến thức 

1 MT1 Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp 

luật, kinh tế, xã hội. 

2 MT2 Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh 

doanh và những kiến thức chuyên sâu trong cung ứng những dịch vụ 

trong khách sạn và quản trị khách sạn để sau đó người học có thể tham 

gia làm việc ngay ở tất cả các vị trí nhân viên và một số vị trí quản trị 

trong các khách sạn 

3 MT3 Trang bị cho người học nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập 

suốt đời 

Mục tiêu về kỹ năng và thái độ 

STT Mã Tên mục tiêu về kỹ năng và thái độ 

4 MT4 Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu về tin học, về ngoại 

ngữ, về khả năng giao tiếp ...và đặc biệt một thái độ phục vụ khách hàng 

chuyên nghiệp và tận tâm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động 

ngành khách sạn. 

Mục tiêu về các vị trí nghề nghiệp 
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Cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn có thể tiếp cận rất nhiều vị trí việc 

làm trong các khách sạn; trong các tổ chức của nhà nước liên quan đến khách sạn-nhà 

hàng. 

STT Mã Tên mục tiêu về các vị trí nghề nghiệp 

5 MT5 Ngay sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn có 

thể làm việc ở nhiều vị trí nhân viên trong các khách sạn; trong các tổ 

chức về khách sạn và nhà hàng 

+ Nhân viên và giám sát trong các bộ phận: lễ tân, buồng, nhà hàng, 

quầy bar, tổ chức sự kiện, an ninh và an toàn, cung cấp các dịch vụ bổ 

sung… 

+ Nhân viên trong các bộ phận: tài chính, kế toán, kế hoạch, bán hàng, 

nhân sự,  … 

+ Nhân viên trong các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước và 

các tổ chức về khách sạn và nhà hàng. 

6 MT6 Trong tương lai, sau một thời gian làm việc ở các vị trí nhân viên, các 

cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn có nhiều khả năng thăng 

tiến lên các vị trí quản trị trong các khách sạn; trong các tổ chức về 

khách sạn và nhà hàng 

+ Trưởng/phó trong các bộ phận: lễ tân, buồng, nhà hàng, quầy bả, tổ 

chức sự kiện, an ninh và an toàn, cung cấp các dịch vụ bổ sung… 

+ Trưởng/phó trong các bộ phận: tài chính, kế toán, kế hoạch, bán 

hàng, nhân sự,  … 

+ Trưởng/phó trong các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước và 

các tổ chức về khách sạn và nhà hàng. 

+ Nhà quản trị cấp cao trong các khách sạn hoặc nhà hàng 

7 MT7 Có thể khởi nghiệp và điều hành thành công các khách sạn và nhà 

hàng có quy mô từ nhỏ đến lớn. 
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8 MT8 Có thể có cơ hội nghề nghiệp cao nhất là các nhà quản trị cấp cao các 

khách sạn/chuỗi khách sạn/chuỗi nhà hàng sang trọng trong nước và 

quốc tế. 

9 MT9 Có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy trong các trường trung cấp, 

cao đẳng và đại học có chuyên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viênchuyên ngành Quản trị khách sạnkhi tốt nghiệp có các năng lựcsau: 

1.2.1. Kiến thức 

 

STT Mã Tên chuẩn đầu ra về kiến thức 

1 CĐR1 1. Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống 

chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

2 CĐR2 2. Hiểu biết cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh 

3 CĐR3 3. Có kiến thức cơ bản về ngành khách sạn và quản trị khách sạn 

4 CĐR4 4. Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt 

động chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính, kế toán 

trong các khách sạn 

5 CĐR5 5. Nắm vững các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản 

trị một khách sạn cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết 

định kinh doanh, phục vụ khách 

6 CĐR6 6. Tích lũy kiến thức  đủ để có thể theo học các bậc học cao hơn. 

1.2.2. Kỹ năng 

STT Mã Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng 

7 CĐR7 7. 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 

8 CĐR8 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 
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chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

9 CĐR9 Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt 

10 CĐR10 Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc khi cần. 

11 CĐR11 Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các khách sạn 

12 CĐR12 Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong các 

khách sạn 

13 CĐR13 Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc 

thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình.. trong các hoạt động 

cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các khách sạn 

14 CĐR14 Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các khách 

sạn 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

STT Mã Tên chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

15 CĐR15 Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng 

chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách 

16 CĐR16 Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của khách sạn và của tổ chức 

17 CĐR17 Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, 

luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị 

18 CĐR18 Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý 

thức vì cộng đồng. Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện 

trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt 

động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo 

Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017) 

 

1.3. Cơ hội việc làm 

Cử nhân ngành Quản trị khách sạn có thể tiếp cận rất nhiều vị trí việc làm như sau: 
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- Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp: 

+ Nhân viên và giám sát trong các bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn-

bar, tổ chức sự kiện và một số vị trí tác nghiệp khác 

+ Nhân viên trong các bộ phận tài chính, bán hàng, nhân sự, và một số phòng 

chức năng khác trong khách sạn, nhà hàng. 

+ Nhân viên trong các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức 

về khách sạn và nhà hàng  

- Sau khi tốt nghiệp 3 năm: có thể thăng tiến lên các vị trí quản trị 

+ Trưởng/phó các bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn-bar, tổ chức sự 

kiện và một số vị trí tác nghiệp khác 

+ Trưởng/phó các bộ phận tài chính, bán hàng, nhân sự và một số phòng chức 

năng khác trong khách sạn, nhà hàng. 

+ Trưởng/phó các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước về lưu trú và nhà 

hàng  

Nhà quản trị cấp cao trong các khách sạn, nhà hàng có quy mô nhỏ và vừa 

- Có thể khởi nghiệp và điều hành thành công các khách sạn và nhà hàng có quy 

môn từ nhỏ đến lớn.  

- Có thể có cơ hội nghề nghiệp cao nhất là các nhà quản trị cấp cao các khách sạn 

sang trọng hay là chuỗi các nhà hàng trong nước và quốc tế. 

- Có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy trong các trường trung cấp, cao đẳng 

và đại học có chuyên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH MARKETING 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp 

và các tổ chức các nhà quản trị và chuyên viên marketing chuyên nghiệp có kiến thức, 

phẩm chất và năng lực hành động phù hợp với yêu cầu thực tiễn của hoạt động 

marketing trên thị trường toàn cầu. Người học được trang bị kiến thức toàn diện để 

theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các Doanh nghiệp 

và các tổ chức trong và ngoài nước. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Marketing 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 

Hiểu biết cơ bản về nguyên lý marketing, thấu hiểu tâm lý và hành vi 

của người tiêu dùng, về tiến trình marketing, hoạt động 4P, phân tích 

và nghiên cứu thị trường phục vụ cho việc ra quyết định Marketing 

2 CĐR2 

Tạo dựng tư duy chiến lược và kiến thức về hoạch định chiến lược 

Marketing cho nhà quản trị marketing trong các công ty chuyên cung 

ứng dịch vụ marketing (Agency) và các doanh nghiệp, tổ chức 

(Client) ở cấp độ quốc gia và quốc tế 

3 CĐR3 

Am hiểu cách thức vận dụng các nguyên lý marketing trong các tình 

huống khác nhau về khách hàng, sản phẩm/dịch vụ, thị trường, trong 

xu hướng kĩ thuật số và toàn cầu hóa. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR4 Hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá các hoạt động 
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marketing cho các công ty và tổ chức ở cấp độ đa quốc gia, với 4P: 

(1) quản trị sản phẩm, (2) định giá, (3) kênh marketing và (4) truyền 

thông marketing nhằm đáp ứng tốt xu hướng tiêu dùng, tạo ra vị trí 

cạnh tranh vượt trội và bền vững cho sản phẩm/dịch vụ 

2 CĐR5 

Thấu hiểu các kiến thức quản trị liên quan trong môi trường toàn 

cầu: Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị lực lượng bán hàng, 

Quản trị đa văn hóa, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nhân sự, 

Quản trị tài chính và Khởi sự kinh doanh để hỗ trợ hữu hiệu cho việc 

ra quyết định Marketing. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR6 

Nắm vững kỹ năng truyền thông: soạn thảo các báo cáo, kế hoạch 

trong công việc đúng chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục; 

khả năng lắng nghe hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác 

2 CĐR7 
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 

3 CĐR8 

Có khả năng tương tác cá nhân và làm việc nhóm (thực hiện các 

công việc nhóm như phác thảo, điều khiển, định hướng hay các vai 

trò xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia 

sẻ). 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR9 
Nhận diện, phản biện, và giải quyết vấn đề thực tiễn marketing trong 

môi trường kinh doanh toàn cầu hóa 

2 CĐR10 

Vận dụng các kiến thức cốt lõi và trọng tâm về quản trị marketing để 

xây dựng, triển khai thực hiện, kiểm tra và đánh giá các chương trình 

marketing cho công ty chuyên cung ứng dịch vụ marketing hay các 

doanh nghiệp, tổ chức có thưc hiện hoạt động marketing trong phạm 

vi quốc gia và quốc tế 

3 CĐR11 Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 
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). 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR12 

Tôn trọng pháp luật, thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo 

đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp (giáo dục ý thức về cân 

bằng lợi ích của các bên hữu quan), có sự trung thực, có tinh thần 

trách nhiệm và lòng yêu nghề. 

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

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên chuyên ngành Marketing được đào tạo và chuẩn bị các kiến thức cũng 

như năng lực cần thiết để phát triển theo các mức độ thăng tiến nghề nghiệp trong các 

doanh nghiệp, tổ chức từ nhân viên marketing (marketing executive) đến các cấp quản 

trị trung gian (marketing manager) và quản trị marketing cấp cao (marketing director) 

ở cấp độ quốc gia và quốc tế- những nơi đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và năng lực 

tiếng Anh tốt, bao gồm: 

+ Các cơ quan Nhà nước; các tổ chức phi chính phủ để phụ trách các hoạt động 

về marketing như: Tổ chức sự kiện; Nghiên cứu và phân tích thị trường; Quan hệ công 

chúng; Thiết kế và quản lý các chương trình truyền thông marketing; Chiến lược 

marketing; Quản trị sản phẩm và thương hiệu cho tổ chức. 

+ Các doanh nghiệp và tổ chức (Client): để đảm nhiệm hầu hết các công việc 

liên quan đến 4P (Sản phẩm- Giá thành- Phân phối – Truyền thông), từ giai đoạn đầu 

đến lúc sản phẩm đến tay người tiêu dùng; với các công ty nổi trội như Unilever, 

P&G, Coca-Cola, Neslé…Các công việc ở Client thường rất đa dạng ở các vị trí khác 

nhau: từ chuyên viên marketing (chuyên trách các công việc như marketing trực tuyến, 

quản trị sản phẩm và thương hiệu, quản tri phân phối và bán lẻ, bán hàng và chăm sóc 

khách hàng, truyền thông marketing) đến các chức danh cấp cao hơn như Giám đốc 

marketing, Giám đốc bán hàng, Giám đốc phát triển kênh phân phối, Giám đốc truyền 

thông, Giám đốc thương hiệu. 

+ Các công ty chuyên cung ứng dịch vụ Marketing (Agency) như công ty tư 

vấn Marketing; công ty Nghiên cứu và phân tích thị trường, khách hàng (Nielsen, 
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FTA…); công ty chuyên về quảng cáo, truyền thông (như Ogilvy & Mather (Mỹ), JW 

Thomson (Mỹ), Saatchi & Saatchi (Anh), Dentsu (Nhật), Cowan (Úc). 

Ngoài ra, những sinh viên theo học chuyên ngành Marketing cũng được trang bị 

những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao 

hơn về lĩnh vực Marketing ở các trường trong và ngoài nước. 

Với những vị trí công việc chuyên sâu trong lĩnh vực: 

+ Lĩnh vực quản trị thương hiệu và sản phẩm (Brand Management): làm việc và 

phụ trách các hoạt động quản trị thương hiệu, sản phẩm (Brand Manager, Product 

Manager, Product Development Manager, v.v.) 

+ Lĩnh vực nghiên cứu thị trường (Market Research): Đảm nhận các hoạt động 

nghiên cứu và phân tích thị trường trong các doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu thị 

trường và bộ phận nghiên cứu thị trường của các đơn vị (Market Research Director, 

Market Research Manager, Market Research Supervisor, Market Analyst, v.v.) 

+ Lĩnh vực quảng cáo (Advertising): Đảm nhận các hoạt động quảng cáo cho 

các tổ chức, công ty. (Advertising Manager, Advertising Sales Director, Account 

Executive, Account Coordinator, Media Director, Media Coordinator, Media Buyer…) 

+ Lĩnh vực quản trị chiêu thị và tổ chức sự kiện (Promotion & Event 

Management): Hoạt động trong các cơ quan và doanh nghiệp, phụ trách các hoạt động 

thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông marketing và tổ chức sự kiện. 

+ Lĩnh vực quan hệ công chúng (Public Relations): Hoạt động trong các cơ 

quan và doanh nghiệp, phụ trách các hoạt động về quản trị công chúng, truyền thông tổ 

chức (Public Relations Specialist, Public Relations Director, Corporate 

Communications Manager) 

+ Lĩnh vực phân phối và cung ứng sản phẩm, dịch vụ (Marketing Channels): 

Hoạt động trong các cơ quan và doanh nghiệp, đảm nhận các công việc quản trị kênh 

phân phối, phụ trách các hoạt động cung ứng, phân phối và marketing tại điểm bán. 

+ Lĩnh vực bán hàng và marketing online (Sales & marketing online): làm việc 

và phụ trách các hoạt động quản trị lực lượng bán, thiết kế bán hàng trực tiếp, 

marketing online cho doanh nghiệp, tổ chức 

+ Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng (Customer services): Hoạt 

động trong các đơn vị và phụ trách các hoạt động thiết kế và cung ứng và dịch vụ 

khách hàng, chăm sóc khách hàng. 

MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƢƠNG 
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http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blmrktresearchmgr.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blmrktresearchsuper.htm
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http://marketing.about.com/library/marketingjobs/bladvmanager.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/bladvsalesdirector.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blacctexec.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blacctexec.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blacctcoord.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blmediadir.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blmediacoord.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blmediabuyer.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blpublicrelspec.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blpublicreldir.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blcommmang.htm
http://marketing.about.com/library/marketingjobs/blcommmang.htm


 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 
 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngoại thương trang bị người học những kiến 

thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh hiện đại. Cử nhân chuyên 

ngành Ngoại thương tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên có khả năng kinh doanh 

trong môi trường quốc tế và chuyên sâu trong vực kinh doanh ngoại thương;  có phẩm 

chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao 

tiếp kinh doanh nhằm thích 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 Ngoại thương 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 Nắm được kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội 

2 CĐR2 Có kiến thức chung về kinh tế, kinh doanh và quản lý 

3 CĐR3 Hiểu biết kiến thức về môi trường, thị trường và khách hàng 

4 CĐR4 Hiểu biết kiến thức về tổ chức và chức năng của tổ chức 

5 CĐR5 
Hiểu biết kiến thức về quản lý thông tin, kế toán và hệ thống tài 

chính 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 
Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR6 
Hiểu biết cách thức xây dựng chiến lược và quản trị các hoạt động 

chức năng của một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế 

2 CĐR7 
Hiểu biết chuyên sâu về sự khác biệt về văn hóa và giao tiếp trong 

môi trường kinh doanh quốc tế 

3 CĐR8 

Có kiến thức về các lý thuyết thương mại quốc tế; hiểu về động cơ, 

lợi ích và xu hướng của hoạt động thương mại quốc tế và hành vi của 

chính phủ trong xu hướng toàn cầu hóa 
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4 CĐR9 
Kiến thức chuyên sâu về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong 

doanh nghiệp 

5 CĐR10 

Kiến thức về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hỗ trợ cho 

hoạt động xuất nhập khẩu như giao nhận, hải quan, bảo hiểm và 

thanh toán quốc tế 

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 truyền thông 

2 CĐR12 Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với và thông qua người khác 

3 CĐR13 
Kỹ năng giải quyết vấn đề: phân tích  phản biện và giải quyết vấn đề 

một cách sáng tạo 

4 CĐR14 

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 5.0 (hoặc tương 

đương) trở lên 

Kỹ năng về tin học: 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 CĐR15 

Có kỹ năng nhận dạng và phân tích các nhân tố về văn hóa, pháp lý, 

kinh tế và chính trị và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và kinh doanh xuất nhập 

khẩu nói riêng. 

2 CĐR16 
Có khả năng nhận dạng và đánh giá sự thay đổi của môi trường kinh 

doanh quốc tế để nhận dạng các cơ hội trong kinh doanh. 

3 CĐR17 
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt 

động trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu  
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4 CĐR18 

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát  các doanh 

nghiệp cung ứng và hỗ trợ dịch vụ cho kinh doanh xuất nhập khẩu 

như công ty giao nhận, ngân hàng, bảo hiểm, và hải quan. 

5 CĐR19 
Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho 

các hoạt động kinh doanh 

5 CĐR20 
Có khả năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng trong môi trường 

đa văn hóa 

6 CĐR21 
Có khả năng hợp tác và làm việc nhóm để giải quyết các công việc 

trong tổ chức. 

7 CĐR22 Giao tiếp và giải quyết công việc bằng tiếng Anh  

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 Có kỷ luật và tôn trọng pháp luật 

2 CĐR24 

Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong 

công việc 

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

3 CĐR25 
Năng động và tự tin trong công việc; có bản lĩnh và ý chí vươn lên 

khẳng định bản thân, phát triển nghề nghiệp. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp thích hợp trong tiếp cận các vị trị công việc trong các tổ 

chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà Nước, các tổ chức quốc tế) sau: 

-  Các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến kinh doanh ngoại thương; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa 

quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm quốc tế; 

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Các cơ quan nghiên cứu và quản lý Nhà Nước về lĩnh vực ngoại thương; 

- Các tổ chức quốc tế về nghiên cứu và phát triển thương mại quốc tế. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƢƠNG MẠI 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mạicó năng lựcvề 

chuyên môn nhằm thực hiện  công tác quản trị các hoạt động thương mạimột cách độc 

lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, 

ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích 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 Quản trị kinh doanh thương mại 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 Có kiến thức cơ bản về pháp luật và luật thương mại  

2 CĐR2 Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội 

3 CĐR3 

Có kiến thức cơ bản về marketing, hành vi tổ chức, quản trị doanh 

nghiệp:Sinh viên hiểu bản chất và động lực của hành vi xã hội liên 

quan đến đặc điểm tổ, hiểu tiếp thị và áp dụng nó trong phát triển 

chiến lược kinh doanh của tổ chức 

4 CĐR4 

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). 

5 CĐR5 

Có kiến thức cơ bản về đạo đức và văn hóa kinh doanh:Sinh viên học 

các khái niệm và yêu cầu quan trọng trong đạo đức kinh doanh; xác 

địnhtác động tiềm tàng của một quyết định kinh doanh lên sự bền 

vững môi trường; Có thể hiểu trách nhiệm cá nhântrong các nhóm 
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nhỏ, cũng như là các phần tử của tổ chức lớn hơn. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR6 
Cung cấp kiến thức chuyên sâu về hoạch định, tổ chức, thực hiện các 

hoạt động kinh doanh thương mại trong và ngoài nước 

2 CĐR7 
Hiểu biết nghiệp vụ:  Giao dịch đàm phán, mua bán hàng, xúc tiến 

thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh xuất nhập khẩu 

3 CĐR8 
Có kiến thức chuyên sâu về quản trị quan hệ khách hàng, dịch vụ 

khách hàng, quản trị bán lẻ, tổ chức phân phối hàng hóa vật chất 

4 CĐR9 
Có thể mở rộng kiến thức theo các môn tự chọn: kinh doanh quốc tế, 

quản trị,  khởi nghiệp, kinh tế và tài chính. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR10 
Tư duy phân tích tình huống và ra quyết định trong hoạt động 

thương mại của tổ chức 

2 CĐR11 

Thực hành quản trị và điều hành các lĩnh vực chức năng của tổ chức 

thương mại như nhân sự, tài chính, Marketing... Phối hợp hoạt động 

các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp Thương mại 

3 CĐR12 
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 

4 CĐR13 
Tổ chức nghiên cứu thị trường và thiết kế các chính sách marketing 

định hướng khách hàng 

5 CĐR14 Giao tiếp, truyền thông và khả năng phối hợp làm việc tập thể. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 
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1 CĐR15 

Thực hành quản trị tác nghiệp, thiết kế và thực thi các chính sách 

thương mại như mua bán, xuất nhập khẩu, dự trữ tồn kho, xúc tiến 

thương mại, thương mại điện tử, quan hệ khách hàng, dịch vụ khách 

hàng trong các tổ chức thương mại đặcbiệt là các doanh nghiệp bán 

lẻ 

2 CĐR16 
Áp dụng các nguyên lý kinh tế để giải quyết các vấn đề kinh doanh 

và quản lý nguồn lực trong các tổ chức thương mại  

3 CĐR17 

Sử dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và giải quyết công 

việc: Giao dịch, đàm phán, xúc tiến, bán lẻ, tồn kho, quản trị khách 

hàng 

4 CĐR18 

Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về thương mại và các lĩnh vực liên 

quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học 

sau đại học. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR19 

Phẩm chất đạo đức cá nhân:Tôn trọng pháp luật và các qui định, các 

chuẩn mực của tổ chức; Tôn trọng cá nhân; Có tinh thần hợp tác, 

quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Sẵn sàng 

đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, kiên trì, linh hoạt  chăm 

chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo… 

2 CĐR20 

Thái độ đối với nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật 

và có trách nhiệm trong công việc; Năng động, tự tin, chuyên nghiệp 

trong công việc 

3 CĐR21 

Thái độ đối với xã hội: Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp 

luật, ửng hộ và bảo vệ cái đúng;  quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh 

thần phục vụ cộng đồng. 

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

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên ra trường có thể làm việc tại cáctổ chứcthươngmại,cácdoanh 

nghiệpdịchvụ thương mại, tại bộ phận phụ trách thương mại trongcác tổ chức. Có nhiều 

cơ hội  đảm nhận vị trí tư vấn kinh doanh, tư vấn phát triển kinh doanh, nhân viên kinh 

doanh ở các tập đoàn đa quốc gia, các công ty trong nước, trong tổ chức chính phủ và phi 
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chính phủ, hoăc thành lập công ty riêng. Trong tương lai, có khả năng đảm nhận những vị 

trí quản trị ở các cấp trong tổ chức.Ngoài ra, có thể tiếp cận các vị trí công việc trong các 

cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức nghiên cứu phát triển thương mại và thương mại 

quốc tế. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngân hàng theo định hướng tiệm cận được những 

tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại, quốc tế về cả ba mặt: kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm 

đạt được tiêu chuẩn tốt trên cơ sở phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhân sự 

giảng dạy trình độ cao; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy bảo đảm tiêu chuẩn; đáp ứng 

đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng các tài liệu học tập…), áp dụng các phương 

pháp giảng dạy tiên tiến và nội dung chương trình giảng dạy tiệm cận theo chuẩn quốc 

tế. Mặt khác, chương trình đào tạo cũng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu làm việc 

trong môi trường quốc tế của sinh viên tốt nghiệp. 

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những kiến thức về nghiệp vụ và quản trị ngân 

hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và 

thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Đặc trưng nổi bật của 

chương trình là nội dung kiến thức tương thích ở mức độ cao với các chương trình đào 

tạo cùng chuyên ngành ở các nước tiên tiến.  Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về hoạt động kinh doanh trong xu 

thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề 

nghiệp trong tương lai.  

Sinh viên tốt nghiệp có tính độc lập, tự chủ; có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là 

đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng được tiếng 

Anh trong hoạt động nghề nghiệp. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng 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 
Có được nền kiến thức kinh tế và quản lý chung có tính chất nền tảng 

và công cụ cho các hoạt động nghề nghiệp 
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2 CĐR2 
Có được nền kiến thức kinh tế và quản lý chung có tính chất nền tảng 

và công cụ cho các hoạt động nghiên cứu và tự đào tạo. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR3 

Hiểu rõ những kiến thức tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực tài chính – 

ngân hàng nói chung cũng như lĩnh vực ngân hàng nói riêng đáp ứng 

tốt những yêu cầu cụ thể của hoạt động nghề nghiệp 

2 CĐR4 

Hiểu rõ những kiến thức tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực tài chính – 

ngân hàng nói chung cũng như lĩnh vực ngân hàng nói riêng để có 

khả năng nghiên cứu tự đào tạo phát triển kiến thức chuyên ngành. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR5 Tự tin, độc lập và chủ động trong công việc 

2 CĐR6 
Có khả năng tự đào tạo để thích ứng với những yêu cầu đa dạng của 

thực tiễn công tác 

3 CĐR7 
Có khả năng thực hiện các nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên 

cứu 

4 CĐR8 
Có kỹ năng truyền thông và giao tiếp phục vụ các hoạt động nghề 

nghiệp 

5 CĐR9 Chủ trì, dẫn dắt, phối hợp, làm việc nhóm 

6 CĐR10 
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 CĐR11 

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 Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 
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chuyên 

ngành 

1 CĐR12 

Tổ chức và thực hành các nghiệp vụ ngân hàng như: huy động vốn, 

kế toán, tín dụng, giao dịch, ngân quỹ, marketing, các hoạt động 

thanh toán trong nước và quốc tế, định giá tài sản, quản trị danh mục 

đầu tư và các nghiệp vụ khác trong hoạt động ngân hàng cũng như 

các định chế tài chính khác 

2 CĐR13 

Vận dụng kiến thức để ra các quyết định tương ứng với các tình 

huống kinh doanh của ngân hàng. Có các kỹ năng thích hợp để đảm 

nhiệm các vị trí quản trị ngân hàng 

3 CĐR14 

Có khả năng tư duy một cách hệ thống; nhận biết và phân tích bối 

cảnh, tình hình; phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong 

thực tiễn công tác 

4 CĐR15 
Có khả năng nghiên cứu và khám phá; sáng tạo và phát triển trong 

nghề nghiệp. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR16 

Có đạo đức tốt, ý thức cao trong việc chấp hành các quy định pháp 

luật, quan tâm và hành động có trách nhiệm đối với những vấn đề 

thuộc lợi ích của xã hội 

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

2 CĐR17 
Thể hiện tinh thần học tập suốt đời, tích cực cập nhật, nâng cao kiến 

thức mọi mặt, đặc biệt là kiến thức nghề nghiệp    

3 CĐR18 
Trung thực, cầu thị, có ý thức tổ chức kỷ luật, hợp tác trong hoạt 

động nghề nghiệp 

4 CĐR19 Có đạo đức và ý thức trách nhiệm cao trong nghề nghiệp 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc nghiệp vụ hoặc các vị trí 

quản trị các cấp trong các tổ chức sau: 

- Ngân hàng thương mại; 

- Các ngân hàng thuộc loại hình khác; 
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- Các định chế tài chính khác như: Công ty bảo hiểm; Bảo hiểm xã hội; Công ty 

tài chính; Công ty cho thuê tài chính; Công ty chứng khoán; Quỹ đầu tư; Công ty đầu 

tư chứng khoán; Công ty quản lý quỹ; Công ty định mức tín nhiệm; Công ty tư vấn tài 

chính. 

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể công tác tại các viện nghiên cứu kinh tế, 

và có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp có năng lựcvề chuyên 

môn nhằm thực hiện các nghiệp vụ, phân tích, hoạch định và quản lý các hoạt động tài 

chính của doanh nghiệp và của các định chế tài chính (các quyết định đầu tư, tài trợ, 

phân chia cổ tức, quản lý dòng tiền, mua bán & sáp nhập, đầu tư tài chính, quản trị rủi 

ro tài chính) một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề 

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

thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, hội nhập quốc tế và khả năng cần 

thiết cho mục tiêu học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp 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 
Nhận biết được các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế cơ bản, các 

kiến thức liên quan kinh doanh và quản lý kinh doanh hiện đại 

2 CĐR2 

Am hiểu 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). 

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 

3 CĐR3 
Hiểu rõ các vấn đề chính trị - xã hội và trách nhiệm công dân, trách 

nhiệm xã hội. 

Kiến thức nghề nghiệp  

TT 
Mã CĐR 

chuyên 
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 
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ngành 

1 CĐR4 
Phân tích được các vấn đề liên quan đến tài chính, thị trường và các 

định chế tài chính 

2 CĐR5 

Nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý tài chính 

doanh nghiệp như hoạch định, thực thi, kiểm soát các chính sách, 

các quyết định tài chính doanh nghiệp 

3 CĐR6 
Hiểu rõ các nghiệp vụ tư vấn tài chính, môi giới tài chính, định giá 

tài sản, bảo hiểm, chứng khoán theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 
CĐR7 Có khả năng tự nghiên cứu, phát hiện, nắm bắt, phân tích và đánh giá 

vấn đề và biết cách giải quyết vấn đề hợp lý, có hiệu quả 

2 

CĐR8 Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích thống kê, định lượng để 

tiến hành các nghiên cứu thực chứng, khái quát hóa các vấn đề, sự 

kiện 

3 
CĐR9 Biết cách tổ chức, quản lý công việc khoa học và có khả năng phối 

hợp, làm việc nhóm 

4 CĐR10 
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt qua thuyết trình, văn bản, các 

phương tiện truyền thông, kể cả trong môi trường làm việc quốc tế. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR11 
Có thể thực hiện thuần thục các nghiệp vụ trong công tác tài chính 

của doanh nghiệp và của các định chế tài chính khác. 

2 CĐR12 

Có khả năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính của các doanh 

nghiệp, các định chế tài chính và có những đề xuất tốt cho giải quyết 

vấn đề 

3 CĐR13 

Nhanh nhạy phát hiện, phân tích, nắm bắt các sự kiện, các tình huống 

tài chính, có tư duy hệ thống, khái quát hóa và dự báo tình hình cần 

thiết cho hoạt động tư vấn, đầu tư và phòng chống rủi ro. 

 

1.2.3. Thái độ và hành vi 
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TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR14 

Có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, ý thức pháp luật và trách nhiệm 

xã hội cao 

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

2 CĐR15 
Có tính tích cực, đam mê, kiên trì và chuyên nghiệp trong học tập và 

làm việc. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp có thể đảm nhiệm 

các công việc với tư cách chuyên viên tài chính hoặc vị trí quản lý tài chính các cấp 

trong các tổ chức như doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau; tổ chức cung ứng 

các dịch vụ tài chính; định chế tài chính (ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo 

hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ 

đầu tư …). 

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể trở thành các nhà tư vấn tài chính độc 

lập hoặc công tác tại các viện nghiên cứu kinh tế, và sau khi bổ sung các kiến thức, kỹ 

năng sư phạm có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính côngvừa có những kiến thức nền tảng 

trong lĩnh vực tài chính nói chung vừa có những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên 

nghiệp về tài chính công và quản lý tài chính trong khu vực công ở các cấp độ khác 

nhau - từ hoạch định chính sách cho đến tác nghiệp. Theo đó, cử nhân của chuyên 

ngành tài chính công sẽ có khả năng  phân tích chính sách tài chính vĩ mô; đánh giá tác 

động chính sách tài chính công (chính sách đầu tư công và chính sách thuế) đến hiệu 

quả phân bổ nguồn lực, công bằng xã hội và ổn định kinh tế; thực hiện được các 

nghiệp vụ liên quan đến thuế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội và đầu tư 

công…Chương trình cũng được thiết kế nhằm thích ứng với việc đa dạng hóa nghề 

nghiệp của người học. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có tính độc lập, tự chủ, và khả năng tổ chức công 

việc theo nhóm; có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng 

tin học, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong hoạt động nghề 

nghiệp. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viênchuyên ngành Tài chính côngkhi tốt nghiệp có các năng lựcsau: 

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 
Nắm vững những kiến thức cơ bản về tài chính nói chung và tài 

chính công nói riêng 

2 CĐR2 
Nâng cao nhận thức về khu vực công và vai trò của khu vực công 

trong nền kinh tế 

3 CĐR3 
Hiểu rõ tác động của chính sách tài chính công đến hiệu quả kinh tế 

và công bằng xã hội  

4 CĐR4 Có kiến thức về quản lý tài chính các đơn vị thuộc khu vực công 
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5 CĐR5 
Có kiến thức về các kỹ thuật và phương pháp phân tích định lượng 

những vấn đề tài chính công. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR6 

Khả năng phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực tài chính công; từ đó gợi ý một số đề xuất và giải pháp hoàn 

thiện chính sách tài chính công phù hợp với thực trạng kinh tế-xã hội 

của đất nước 

2 CĐR7 
Có khả năng nhận diện và quản trị rủi ro trong hoạt động quản lý tài 

chính công 

3 CĐR8 
Nắm vững các khâu của chu trình quản lý ngân sách như: lập ngân 

sách, chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sách. 

4 CĐR9 
Nắm vững các kiến thức lý thuyết về Thuế, Quản lí thuế, Bảo hiểm 

xã hội, quản lý ngân sách 

5 CĐR10 

Có kiến thức thực hiện các nghiệp vụ cơ bản về Thuế, Quản lý thuế, 

nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội; thẩm định dự án đầu 

tư công 

6 CĐR11 

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  

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). 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR12 Kỹ năng tự học, và nghiên cứu độc lập, và trình bày vấn đề nghiên 
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cứu bằng văn bản 

2 CĐR13 
Kỹ năng trình bày rõ ràng, tự tin và thuyết phục về các chủ đề liên 

quan đến tài chính công 

3 CĐR14 Kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học 

4 CĐR15 Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm 

5 CĐR16 Giao tiếp, truyền tải tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR17 

Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý tài chính công: Nghiệp vụ Thuế, 

Kho bạc nhà nước; Lập, phân bổ, điều hành dự toán ngân sách của 

các cấp ngân sách và của các đơn vị công; Thẩm định dự án đầu tư 

khu vực công 

2 CĐR18 

Kỹ năng tác nghiệp các phần hành nghiệp vụ tài chính tại các đơn vị 

hành chính - sự nghiệp; và các định chế như: ngân hàng nhà nước; 

ngân hàng chính sách 

3 CĐR19 

Kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách tài chính vĩ mô; đánh giá 

tác động chính sách tài chính công đến công bằng xã hội và hiệu quả 

kinh tế. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR20 
Ý thức tuân thủ và chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp và pháp 

luật 

2 CĐR21 

Quan tâm và hành động có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc 

lợi ích chung của xã hội 

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

3 CĐR22 
Có phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, và tinh thần học tập 

suốt đời 

4 CĐR23  Cótinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, và chuyên nghiệp. 
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1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:  

 Các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà 

nước, Bảo hiểm xã hội, Kiểm toán nhà nước,… 

 Các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư công  

 Các đơn vị hành chính Nhà nước 

  Các đơn vị sự nghiệp công lập  

 Các công ty tư vấn tài chính, thuế 

 Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính phi 

lợi nhuận khác. 

 Các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh 

nghiệp 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Kế toáncó năng lựcvề chuyên môn nhằm thực hiện các 

công tác kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách trong 

các tổ chứcmột cách độc lập; 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 viênngành Kế toánkhi tốt nghiệp có các năng lựcsau: 

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 
Hiểu biết những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2 CĐR2 
Hiểu biết những kiến thức cốt lõi về pháp luật đại cương, về toán 

kinh tế 

3 CĐR3 
Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức nền tảng về kinh tế và 

quản lý 

4 CĐR4 Nắm bắt và thực hành được tiếng Anh căn bản 

5 CĐR5 
Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức về tin họccơ bản trong 

hành chính và trong chuyên môn. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR6 Hiểu biết những kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế, kiểm toán 

2 CĐR7 
Triển khai thực hiện được công tác kế toán, thuế, kiểm toán ở các tổ 

chức 
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3 CĐR8 
Nhận dạng, phân tích, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong lĩnh 

vực kế toán, thuế, tài chính của tổ chức 

4 CĐR9 
Đánh giá, giám sát, kiểm tra, thẩm định các vấn đề liên quan đến kế 

toán, thuế, tài chính 

5 CĐR10 
Tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức phù hợp với đặc thù của 

tổ chức. 

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 
Có năng lực dẫn dắt, điều hành, có khả năng phối hợp, làm việc 

nhóm 

2 CĐR12 
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao ở các công ty 

nước ngoài 

3 CĐR13 
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 

4 CĐR14 
Có kỹ năng mềm để vận dụng thích hợp trong công việc và ứng xử 

trong giao tiếp xã hội 

5 CĐR15 

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 CĐR16 
Có kỹ năng vận dụng kiến thức về kinh tế và quản lý vào hoạt động 

của tổ chức 

2 CĐR17 
Có kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế, tài 

chính vào tổ chức, vào các tình huống cụ thể 

3 CĐR18 
Có kỹ năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề về kế toán, kiểm 

toán, thuế, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách 
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4 CĐR19 
Có kỹ năng nhận định, đánh giá, giám sát, kiểm tra công tác kế toán, 

thuế, kiểm toán của tổ chức 

5 CĐR20 

Có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp: có khả năng tự cập 

nhật kiến thức mới, tự nghiên cứu để áp dụng hiệu qua những kiến 

thức chuyên môn vào thực tiễn; Có khả năng tổ chức thực hiện các 

công việc kế toán, kiểm toán phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp 

ứng yêu cầu của quản lý. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR21 
Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đương 

đầu với khó khăn 

2 CĐR22 Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp 

3 CĐR23 

Có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần cầu tiến, 

chuyên nghiệp trong công việc. 

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

hội 

4 CĐR24 Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Kế toán có thể làm việc ở mọi tổ chức.Các công ty và các tổ chức đều cần kế 

toán dù dưới các hình thức khác nhau, cho dù đó là một tập đoàn khổng lồ hay một 

doanh nghiệp vừa và nhỏ.Mỗi doanh nghiệp tính trung bình cần từ 4 đến 6 nhân viên 

kế toán làm việc.Kế toán là một nghề có nhiều cơ hội việc làm. Nếu tích luỹ tư duy 

phân tích tài chính, khả năng lãnh đạo và những hiểu biết về thương mại, cơ hội đặt 

chân vào vị trí quản lý cấp cao (CFO) là hoàn toàn nằm trong tầm tay. 

Nơi làm việc: 

- Các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp: Đảm nhận các công việc 

liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm tra thuế, quản trị 

tài chính, dự toán và phân tích ngân sách; giám đốc tài chính. 

- Các công ty kiểm toán, các công ty tư vấn kế toán, thuế. 

- Trong lĩnh vực ngân hàng, các công ty tài chính. 

Các công việc có thể đảm nhận: 

- Kế toán viên, kiểm toán viên. 
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- Kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán, giám đốc tài chính. 

- Phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, lập và phân tích ngân sách. 

- Kiểm soát tài chính, tư vấn tài chính, quản trị ngân quỹ. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kiểmtoán có năng lựcvề chuyên môn nhằm 

thực hiện các công tác kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toánmột cách độc lập trong môi 

trường hội nhập quốc tế; 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 viênchuyên ngành Kiểm toánkhi tốt nghiệp có các năng lựcsau: 

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 

Hiểu biết những nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

2 CĐR2 
Hiểu biết những kiến thức cốt lõi về pháp luật đại cương, về toán 

kinh tế 

3 CĐR3 
Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức nền tảng về kinh tế và 

quản lý 

4 CĐR4 Thực hành được tiếng Anh căn bản 

5 CĐR5 
Hiểu biết và vận dụng được những kiến thức về tin học cơ bản trong 

hành chính và trong chuyên môn. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR6 

Xác  định và giải thích các chức năng của hệ thống kế toán và kiểm 

soát nội bộ trong việc lập kế hoạch, giám sát, đánh giá hiệu quả và 

trong việc ngăn chặn gian lận và thất bại kinh doanh 
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2 CĐR7 

Năm vững và vận dụng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán (Việt 

Nam và quốc tế) trong xử lý tình huống thực tế; thành thạo các kỹ 

thuật hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính 

3 CĐR8 Thành thạo đọc và phân tích báo cáo tài chính. 

4 CĐR9 

Đánh giá hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ để xác định và 

thông tin các rủi ro trong kiểm soát, các hậu quả và đưa ra các 

khuyến nghị thích hợp 

5 CĐR10 

Hiểu biết sâu sắc về chuẩn mực kiểm toán (Việt Nam và quốc tế) và 

quy trình thực hiện kiểm toán, có thể ứng dụng trong các bối cảnh 

của khuôn khổ pháp lý Việt Nam cũng như quốc tế. 

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 

Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các công 

việc chuyên môn; kỹ năng thiết lập và quản lý tài liệu, hồ sơ khoa 

học và hiệu quả 

2 CĐR12 
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức nhóm làm việc hiệu quả để 

đạt được mục tiêu đề ra 

3 CĐR13 
Có kỹ năng giao tiếp tốt, diễn đạt rõ ràng, thuyết phục ý kiến cá nhân 

liên quan đến công việc chuyên môn 

4 CĐR14 

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). 

5 CĐR15 
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 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR16 Vận dụng linh hoạt kiến thức kế toán, tài chính, kiểm toán, kiểm soát 
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nội bộ trong các đơn vị và các tình huống đa dạng 

2 CĐR17 
Nhận diện, phân tích và giải quyết tốt các tình huống liên quan đến 

kế toán, kiểm toán 

3 CĐR18 

Có khả năng tổ chức thực hiện các công việc kế toán, kiểm soát nội 

bộ, kiểm toán phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng yêu cầu 

của quản lý. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và kiểm toán 

4 CĐR19 

Thích ứng với yêu cầu của vị trí kế toán, kiểm soát nội bộ ở các công 

ty đa quốc gia; hoặc trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán trong 

nước cũng như các công ty kiểm toán thuộc Big4 ngay sau khi tốt 

nghiệp 

5 CĐR20 
Có khả năng tự cập nhật, nghiên cứu kiến thức mới để áp dụng hiệu 

quả trong lĩnh vực chuyên môn. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR21 
Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước, tuân thủ điều lệ đạo 

đức nghề nghiệp và các quy định của đơn vị công tác 

2 CĐR22 

Có thái độ khiêm tốn, cầu thị, thường xuyên học tập, nghiên cứu để 

nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc trong 

tình hình mới 

3 CĐR23 

Có tinh thần hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, hòa nhã với các đối 

tác có liên quan trong công việc, có ý thức tôn trọng bí mật nghề 

nghiệp 

4 CĐR24 

Yêu nghề, có trách nhiệm với công việc, với xã hội; chuyên nghiệp 

trong công việc. 

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

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận các vị trí kế toán, kiểm soát nội bộ tại các doanh 

nghiệp (kể cả ngân hàng); kiểm toán, tư vấn về kế toán, kiểm soát nội bộ, thuế, định giá 

doanh nghiệp,… tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.Ngoài ra, sinh viên 

tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán cũng có thể làm việc tại kiểm toán nhà nước.Cơ hội 

nghề nghiệp của sinh viên không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp trong nước mà còn mở 
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rộng ra các công ty đa quốc gia và các công ty kiểm toán thuộc Big4. Đặc biệt, sau khi tốt 

nghiệp ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, sinh viên có thể 

học bổ sung một số môn của chương trình CPA Úc hoặc ACCA (Vương quốc Anh) để 

lấy chứng chỉ của các tổ chức này, khi đó cơ hội nghề nghiệp của người học càng rộng 

mở trên phạm vi toàn cầu. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực nắm vững kiến thức 

chung về quản trị nguồn nhân lực, thấu hiểu con người và tổ chức, có khả năng phát 

hiện các vấn đề của nguồn nhân lực trong tổ chức và có khả năng thiết kế và triển khai 

thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo, duy trì và phát triển 

nguồn nhân lực một cách độc lập, có hiệu quả góp phần thực thi chiến lược và tạo lợi 

thế cạnh tranh thông qua nguồn nhân lực cho tổ chức; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân 

thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm 

thích 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 viênchuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực 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 về môi trường, thị trường và khách hàng: Thông hiểu và 

phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh, đặc biệt là các yếu tố 

môi trường kinh doanh năng động trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế. Phân tích các yếu tố của thị trường, nhu cầu của người tiêu 

dùng và thông hiểu triết lý định hướng khách hàng trong kinh doanh 

2 CĐR2 

Kiến thức về tổ chức, chức năng của tổ chức và quản lý thông tin: 

Thông hiểu về tổ chức, cơ cấu tổ chức và những chức năng chính 

trong một tổ chức kinh doanh; Có khả năng thu thập, phân tích, xử lý 

và quản lý hệ thống thông tin hỗ trợ cho việc ra các quyết định trong 

tổ chức 

3 CĐR3 
Kiến thức về kế toán và hệ thống tài chính: Nắm được những nguyên 

tắc kế toán, cơ chế hoạch toán tài chính trong doanh nghiệp; Thông 
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hiểu về thị trường, định chế, công cụ tài chính và ngân hàng Trung 

ương. 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR4 
Kiến thức về con người và vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong 

tổ chức 

2 CĐR5 

Kiến thức về chức năng đảm bảo nguồn nhân lực: Đánh giá nhu cầu, 

cung nguồn nhân lực và xây dựng chương trình nguồn nhân lực đáp 

ứng chiến lược  đảm bảo nhu cầu nguồn nhân lực và sự sẵn sàng 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức; Xây dựng bản mô tả 

công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc; thiết kế công việc phù 

hợp với đặc điểm thực tế về con người và tổ chức.; Cung cấp những 

con người thích hợp nhất cho các công việc của tổ chức 

3 CĐR6 

Kiến thức về chức năng duy trì nguồn nhân lực: Thiết kế và triển 

khai công tác quản trị thành tích hiệu quả nhằm giúp cá nhân không 

ngừng cải thiện thành tích, thực thi  chiến lược của tổ chức; Thiết kế 

hệ thống thù lao hợp lý, công bằng; áp dụng và triển khai công tác 

quản trị thù lao hiệu quả và mang tính thúc đẩy; Tạo dựng quan hệ 

lao động tích cực trong tổ chức; Tạo dựng môi trường làm việc chất 

lượng và có tính thúc đẩy;  tạo dựng sự gắn bó, trung thành với tổ 

chức 

4 CĐR7 

Kiến thức về chức năng phát triển nguồn nhân lực: Thiết kế và triển 

khai hoạt động đào tạo trong tổ chức; tạo dựng tổ chức học tập và 

thúc đẩy học tập trong tổ chức; thiết kế và thực hiện quản trị tri thức, 

quản trị tài năng, phát triển cá nhân, quản trị nghề nghiệp 

5 CĐR8 
Kiến thức về phương pháp phát hiện những vấn đề của quản trị 

nguồn nhân lực. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR9 
Kỹ năng truyền thông: Soạn thảo các báo cáo, kế hoạch trong công 

việc đúng chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục; khả năng 
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lắng nghe hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác 

2 CĐR10 

Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng thực hiện công việc nhóm như 

phác thảo, điều khiển, định hướng hay các vai trò xây dựng mối quan 

hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ 

3 CĐR11 

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). 

4 CĐR12 
Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc 

tương đương) trở lên. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR13 

Kỹ năng học tập suốt đời: Sử dụng các phương pháp giúp tăng cường 

việc học hiệu quả.  Xây dựng được động cơ học tập. Áp dụng được 

các kỹ thuật giúp việc học tập được diễn ra mọi lúc, mọi nơi 

2 CĐR14 

Kỹ năng tổ chức và triển khai các hoạt động quản trị nguồn nhân lực:  

- Tư duy sáng tạo: Biết các kỹ thuật xác định vấn đề và phác thảo các 

phương án khác nhau bằng cách sử dụng đa dạng các kỹ thuật; có 

thói quen suy nghĩ nhiều khía cạnh của vấn đề trong các ngữ cảnh 

khác nhau; khả năng phác thảo, đề xuất hai phương án trở lên để 

giải quyết vấn đề trong hầu hết các trường hợp trong thực tiễn. 

- Tư duy phê phán: Nhận diện chứng cứ thông qua quan sát; nhận 

biết tương quan các thành tố của vấn đề; đánh giá các tiêu chuẩn để 

có quyết định hợp lý; sử dụng các kỹ thuật và phương pháp để hình 

thành quan điểm đúng đắn; thiết lập cách tiếp cận phương pháp 

luận để thấu hiểu vấn đề mới. 

- Kỹ năng tổ chức: Hoạch định công việc quản trị nguồn nhân lực 

một cách có hệ thống và phù hợp chu kỳ hoạch định của tổ chức. 

Thiết lập được các mục tiêu công việc cụ thể cho nhân viên phù 

hợp mục tiêu chung của tổ chức. 

- Kỹ năng quản trị stress: Biết tự nhìn nhận và hiểu biết rõ đặc điểm 

bản thân; biết cách quản lý stress, quản lý thời gian 

3 CĐR15 Kỹ năng thấu hiểu con người: Nhanh chóng tiếp cận và hiểu rõ đặc 
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điểm cá nhân cốt yếu như về giá trị và quan điểm cá nhân, đặc trưng 

giá trị văn hóa của người tương tác; nhạy cảm và chấp nhận sự khác 

biệt về cá nhân và các yếu tố đa văn hóa.   

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR16 

Tuân thủ quy định pháp luật và hành vi phù hợp: Thể hiện các hành 

vi và ra quyết định phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và chuẩn 

mực chung của xã hội 

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

2 CĐR17 

Tôn trọng cá nhân: Hiểu rõ và chấp nhận sự khác biệt giữa các cá 

nhân; hòa đồng với đồng nghiệp; tôn trọng cấp trên, cấp dưới, đồng 

nghiệp, đối tác, khách hàng 

3 CĐR18 

Trách nhiệm: Có tinh thần thực hiện trách nhiệm công việc, cam 

kết cao trong công việc, luôn ý thức hoàn thành công việc theo yêu 

cầu nhiệm vụ, luôn ý thức cải tiến hiệu quả và chất lượng công việc 

4 CĐR19 Chính trực: đề cao sự thật, minh bạch và không gian dối 

5 CĐR20 

Tích cực: Suy xét các vấn đề một cách khách quan, luôn tìm cách 

thay đổi mọi việc theo hướng tích cực, luôn mong muốn đem lại 

hạnh phúc, sự hài lòng cho bản thân và những người xung quanh 

6 CĐR21 

Sẵn sàng trải nghiệm: Có thái độ cởi mở với sự đa dạng và khác 

biệt; chủ động tự học hỏi, tích cực tham gia các khóa huấn luyện 

nghề nghiệp; chấp nhận và nhanh chóng thích nghi với cải tiến và 

sự thay đổi. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên viên 

Quản trị nguồn nhân lực, chuyên viên tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội trong các công ty, các tổ chức chính quyền và xã hội; chuyên 

viên tư vấn nghề nghiệp trong các tổ chức dịch vụ việc làm, quản lý lao động, tư vấn 

nghề nghiệp; nghiên cứu viên các cơ sở nghiên cứu về nguồn nhân lực; 

Sau 3-5 năm có thể thăng tiến vào vị trí quản lý thù lao, quản lý đào tạo, trưởng 

phòng tổ chức, trưởng phòng nhân lực; 

Sau 7-10 năm có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc nguồn nhân lực. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý trang bị cho người học một 

cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh doanh - quản trị, kế toán - tài chính và 

hệ thống thông tin (HTTT). 

Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng đến kiến thức công nghệ thông tin  

(CNTT) và truyền thông, với kỹ năng thuần thục các công cụ, kỹ thuật, phương pháp 

tiếp cận và triết lý cần thiết cho việc tổ chức, thiết kế, tích hợp và ứng dụng thành công 

CNTT và truyền thông hiện đại vào tiến trình quản lý và kinh doanh thông minh của 

các tổ chức và doanh nghiệp. 

Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết 

như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy - sáng tạo - phân tích - 

phản biện; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm với bản thân và xã hội; khả năng 

nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn liên tục và học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viênchuyên ngành Tin học quản lýkhi tốt nghiệp có các năng lựcsau: 

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 Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị 

2 CĐR2 
Nắm vững các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, kinh doanh - 

quản lý, kế toán - tài chính 

3 CĐR3 
Am hiểu những kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong kinh tế và 

kinh doanh. 

Kiến thức chuyên ngành 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 

1 CĐR4 Am hiểu quy trình lập kế hoạch và triển khai các dự án công nghệ 
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thông tin 

2 CĐR5 

Nắm được các nguyên lý căn bản về kỹ thuật lập trình và phát triển 

các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau; có cơ sở toán học trong 

công nghệ thông tin 

3 CĐR6 

Nắm bắt được các nguyên lý, cấu trúc và kỹ thuật truyền thông của 

hệ thống mạng máy tính; am hiểu các nguyên tắc tổ chức, thiết kế và 

quản trị hệ thống mạng máy tính trong tổ chức vừa và nhỏ 

4 CĐR7 
Nắm được những kiến thức về việc thu thập, phân tích, xử lý và quản 

lý HTTT hỗ trợ ra quyết định trong tổ chức quản lý và kinh doanh 

5 CĐR8 

Am hiểu các nguyên lý trong tổ chức và thiết kế cơ sở dữ liệu, các 

công cụ quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu hỗ trợ ra quyết định 

trong quản lý và kinh doanh thông minh 

6 CĐR9 
Am hiểu và phân biệt được các giải pháp và chính sách an toàn thông 

tin phù hợp cho các HTTT 

7 CĐR10 
Am hiểu và vận dụng phù hợp các thuật toán tối ưu cho từng bài toán 

khác nhau trong thực tiễn 

8 CĐR11 
Nắm bắt các nguyên lý, công cụ dùng để phân tích, đặc tả, phát triển 

và định giá các HTTT 

9 CĐR12 
Am hiểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại trong thiết kế và xây dựng 

các website phục vụ các hoạt  động quản lý và kinh doanh 

10 CĐR13 

Thấu hiểu các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, 

qui trình xây dựng, cách thức khai thác và các kỹ thuật khai phá dữ 

liệu thông dụng nhằm hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và kinh 

doanh. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR14 

Khả năng soạn thảo các loại văn bản, lập kế hoạch công việc đúng 

chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục, lắng nghe, hỗ trợ, 

chia sẻ thông tin với người khác 

2 CĐR15 Khả năng làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo như: phác thảo, định 
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hướng, điều khiển; khả năng xây dựng và giải quyết mối quan hệ 

như: gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ và xử lý xung đột 

3 CĐR16 

Kỹ năng tổng hợp và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn, có tư duy 

phê phán, giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu độc lập, phát triển 

chuyên môn liên tục và học tập suốt đời 

4 CĐR17 
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 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR18 
Kỹ năng lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, tính khả thi, khả năng quản lý 

và lập báo cáo về các dự án CNTT 

2 CĐR19 

Khả năng thiết kế, tổ chức, quản trị cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; khả 

năng tổng hợp, phân tích và khai phá dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết 

định trong môi trường quản lý và kinh doanh thông minh  

3 CĐR20 

Kỹ năng đặc tả yêu cầu người dùng, phân tích và thiết kế một HTTT; 

lựa chọn, sử dụng và phản biện nhằm đánh giá các phương pháp kỹ 

thuật, phù hợp với từng giai đoạn của vòng đời phát triển hệ thống 

4 CĐR21 

Khả năng ứng dụng CNTT và truyền thông hiện đại trong phát triển, 

tích hợp, triển khai, kiểm thử các HTTT để đáp ứng với các vấn đề 

kinh doanh và quản lý 

5 CĐR22 

Kỹ năng tư duy, phân tích và phản biện, nhanh chóng nắm bắt và áp 

dụng các HTTT khác nhau, phù hợp với bối cảnh tổ chức và doanh 

nghiệp, và đề xuất các tiêu chuẩn nhằm đánh giá sự thành công của 

hệ thống như vậy. 

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 

Năng lực thể hiện hành vi và ra quyết định trên cơ sở cân nhắc các 

yếu tố đạo đức, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, chuẩn mực 

chung của xã hội và lợi ích quốc gia 

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã 
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hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại 

khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 

749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017) 

2 CĐR24 
Có tinh thần trách nhiệm với cá nhân và xã hội; có đạo đức nghề 

nghiệp và trong kinh doanh 

3 CĐR25 
Có thái độ tích cực, tư duy sáng tạo, ý thức đổi mới và vượt khó 

vươn lên trong công việc. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học quản lý: 

Có khả năng đảm nhận các công việc sau:  

- Phân tích, thiết kế phần mềm và tích hợp HTTT phục vụ hoạt động kinh doanh 

và quản lý; 

- Kinh doanh, tư vấn và triển khai các sản phẩm và giải pháp CNTT trong kinh 

doanh và quản lý; 

- Quản trị, phân tích và khai thác kho dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định trong 

kinh doanh; 

- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm; 

- Quản trị mạng máy tính, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử và 

các hệ thống kinh doanh và quản lý thông minh; 

- Tư vấn, quản trị các dự án CNTT, và hoạch định chiến lược CNTT (CIO); 

- Ứng dụng CNTT trong truyền thông marketing trực tuyến và hữu tuyến; 

- Đảm bảo an toàn và bảo mật HTTT trong doanh nghiệp (CSO); 

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

Trong các tổ chức kinh tế - xã hội và kinh doanh như:  

- Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về phát triển, tư vấn, kiểm thử và triển khai 

ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và phi chính phủ có ứng dụng CNTT 

trong hoạt động sản xuất và điều hành quản lý; 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực 

quản trị và quản lý. 

Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Tin học quản lý có thể tiếp tục theo học 

chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống 

thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân 

hàng, Kinh tế phát triển, … trong và ngoài nước. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản Trị Hệ Thống Thông Tin trang bị 

cho người học một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, 

kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính; chương trình đặc biệt chú trọng các kiến 

thức chuyên sâu về hệ thống thông tin quản lý, kiến thức tổ chức và quản trị hệ 

thống thông tin.  

Chương trình đào tạo tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp, nhằm trang bị cho 

người học một năng lực tối thiểu cho các hoạt động phân tích, đánh giá, thiết kế, đảm 

bảo sự an toàn và bảo mật của các hệ thống thông tin, đặc biệt là năng lực quản trị các 

hệ thống thông tin trong tiến trình hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp. 

Chương trình đào tạo còn trang bị cho người học những kỹ năng mềm cần thiết 

như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tư duy - sáng tạo - phân tích - 

phản biện; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm với bản thân và xã hội; khả năng 

nghiên cứu độc lập, phát triển chuyên môn liên tục và học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viênchuyên ngành Quản trị hệ thống thông tinkhi tốt nghiệp có các năng 

lựcsau: 

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 Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị 

2 CĐR2 
Nắm vững các kiến thức nền tảng về kinh tế - xã hội, kinh doanh - 

quản lý, kế toán - tài chính 

3 CĐR3 
Am hiểu những kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong kinh tế và 

kinh doanh. 

Kiến thức chuyên ngành 

TT Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 
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chuyên 

ngành 

1 CĐR4 Am hiểu quy trình lập kế hoạch và triển khai các dự án CNTT; 

2 CĐR5 

Nắm bắt được các nguyên lý căn bản về kỹ thuật lập trình; am hiểu 

các công cụ dùng để phân tích, đặc tả, phát triển và định giá các loại 

hệ thống thông tin (HTTT) khác nhau 

3 CĐR6 

Nắm bắt được các nguyên lý, cấu trúc và kỹ thuật truyền thông của 

hệ thống mạng máy tính; am hiểu các nguyên tắc tổ chức, thiết kế và 

quản trị hệ thống mạng máy tính trong tổ chức vừa và nhỏ 

4 CĐR7 

Am hiểu các nguyên lý trong tổ chức và thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây 

dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, mở rộng hệ thống đáp ứng 

nhu cầu sản xuất kinh doanh 

5 CĐR8 
Am hiểu và phân biệt được các giải pháp và chính sách an toàn thông 

tin phù hợp cho các HTTT trong doanh nghiệp 

6 CĐR9 

Nhận biết và xác định được các nguồn lực về thông tin trong các hoạt 

động của doanh nghiệp; Nhận biết vai trò và mối quan hệ giữa các 

phân hệ trong các HTTT; xác định nguồn thông tin vào/ra đối với 

từng loại HTTT và tầm quan trọng của nó;Phân tích và tái tổ chức 

các luồng thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

7 CĐR10 

Nắm được các quy trình nghiệp vụ của các doanh nghiệp, tổ chức: 

quy trình nghiệp vụ kế toán tài chính; quy trình quản lý chuổi cung 

ứng, quản trị sản xuất; quy trình quản trị nguồn nhân sự. Nắm được 

các mô hình kinh doanh 

8 CĐR11 
Am hiểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại trong thiết kế và xây dựng 

các website phục vụ các hoạt  động quản lý và kinh doanh 

9 CĐR12 

Thấu hiểu các kiến thức cơ bản về kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, 

qui trình xây dựng, cách thức khai thác và các kỹ thuật khai phá dữ 

liệu thông dụng nhằm hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và kinh 

doanh. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 
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1 CĐR13 

Khả năng soạn thảo các loại văn bản, lập kế hoạch công việc đúng 

chuẩn mực; khả năng thuyết trình, thuyết phục, lắng nghe, hỗ trợ, 

chia sẻ thông tin với người khác 

2 CĐR14 

Khả năng làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo như: phác thảo, định 

hướng, điều khiển; khả năng xây dựng và giải quyết mối quan hệ 

như: gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ và xử lý xung đột 

3 CĐR15 

Kỹ năng tổng hợp và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn, có tư duy 

phê phán, giải quyết vấn đề; Khả năng nghiên cứu độc lập, phát triển 

chuyên môn liên tục và học tập suốt đời 

4 CĐR16 
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 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR17 
Kỹ năng lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, tính khả thi, khả năng quản lý 

và lập báo cáo về các dự án CNTT 

2 CĐR18 

Khả năng thiết kế, tổ chức, quản trị cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; khả 

năng tổng hợp, phân tích và khai phá dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết 

định trong môi trường quản lý và kinh doanh thông minh 

3 CĐR19 

Kỹ năng thuần thục trong quản trị các hệ thống thông tin phục vụ 

quản lý và kinh doanh trong doanh nghiệp như: hệ thống mạng máy 

tính, cổng thông tin điện tử, website thương mại điện tử, hệ phần 

mềm quản lý thông tin và kinh doanh nội bộ 

4 CĐR20 

Kỹ năng tư duy sáng tạo và tiếp cận với những xu hướng phát triển 

hiện đại của CNTT để có định hướng nghiên cứu, triển khai trong 

tương lai 

5 CĐR21 
Kỹ năng phân biệt và tiếp cận chuyên sâu các loại HTTT quản lý, 

tăng cường năng lực CNTT trong hỗ trợ ra quyết định 

6 CĐR22 
Kỹ năng tư duy, sáng tạo, phân tích và phản biện trong việc giải 

quyết các vấn đề liên quan đến các việc quản trị HTTT. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 
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1 CĐR23 

Năng lực thể hiện hành vi và ra quyết định trên cơ sở cân nhắc các 

yếu tố đạo đức, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, chuẩn mực 

chung của xã hội và lợi ích quốc gia 

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

Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo 

qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ 

ĐHKT ngày 20/4/2017) 

2 CĐR24 
Có tinh thần trách nhiệm với cá nhân và xã hội; có đạo đức nghề 

nghiệp và trong kinh doanh 

3 CĐR25 
Có thái độ tích cực, tư duy sáng tạo, ý thức đổi mới và vượt khó vươn 

lên trong công việc. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin: 

Có khả năng đảm nhận các công việc sau:  

- Kinh doanh, tư vấn, triển khai và tích hợp phần mềm và các giải pháp HTTT 

trong kinh doanh và quản lý; 

- Tư vấn, đánh giá tính khả thi, phân tích rủi ro và quản trị các dự án phát triển và 

tích hợp các HTTT trong kinh doanh và quản lý; 

- Tư vấn, hoạch định chiến lược phát triển và quản trị các HTTT trong kinh 

doanh và quản lý; 

- Thiết kế và quản trị các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu; phân tích và khai thác dữ 

liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo trong kinh doanh và quản lý; 

- Tư vấn, hoạch định và quản trị đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin trong 

các tổ chức và doanh nghiệp; 

- Quản trị các hệ thống mạng máy tính trong các tổ chức, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; 

- Quản trị các website thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử và các hệ thống 

quản lý và kinh doanh thông minh; 

- Giảng dạy một số học phần liên quan đến CNTT và HTTT quản lý tại cơ sở đào 

tạo; Hướng dẫn cho các nhân viên trong đơn vị sử dụng và khai thác HTTT một cách 

an  toàn và có hiệu quả; 

Trong các tổ chức kinh tế - xã hội và kinh doanh như:  

- Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và phi chính phủ có ứng dụng CNTT trong 

hoạt động sản xuất và điều hành quản lý; 
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- Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về phát triển, tư vấn, kiểm thử và triển khai 

ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT; 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực 

quản trị và quản lý. 

Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin có thể tiếp tục theo 

học chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống 

thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân 

hàng, Kinh tế phát triển trong và ngoài nước. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo (CTĐT) được xây dựng hướng đến việc đào tạo các 

chuyên viên kinh doanh  và nhà quản trị am hiểu sâu công nghệ thương mại điện tử 

(TMĐT) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cấp thiết của các doanh nghiệp và tổ chức 

chính trị - xã hội trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh tích hợp công nghệ thông 

tin và điện tử hoá đang và sẽ diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Mục tiêu 

của CTĐT này là phát triển các năng lực cần thiết cho người học trong việc ứng dụng 

công nghệ số và Internet vào thiết kế, quản trị và cải tiến các hoạt động kinh doanh và 

thương mại trong các tổ chức ở Việt Nam và quốc tế.  

Cử nhân TMĐT có khả năng theo đuổi các nghề nghiệp từ chuyên viên đến 

quản trị viên và lãnh đạo trong các doanh nghiệp TMĐT, các doanh nghiệp tích hợp 

TMĐT, các tổ chức kinh tế - xã hội có ứng dụng TMĐT trong hoạt động của mình. 

Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, cử nhân TMĐT có năng lực làm việc vượt 

trội trong các vị trí công việc liên quan đến tương tác khách hàng trực tuyến, khai phá 

dữ liệu khách hàng, thiết kế và triển khai các giải pháp TMĐT cũng như quản trị tác 

nghiệp thương mại điện tử.  

Chương trình đào tạo này chú trọng vào phát triển năng lực tư duy hệ thống và cải 

tiến, khả năng ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào thực tiễn kinh doanh cũng như rèn 

luyện các kỹ năng cá nhân và xã hội, đảm bảo cho người học theo đuổi thành công các mục 

tiêu nghề nghiệp cũng như phát triển bản thân trong môi trường kinh doanh hiện đại và hội 

nhập, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của cách mạng công nghiệp 4.0. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử khi tốt nghiệp có các năng lực sau: 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Nội dung chuẩn đầu ra 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 

1 CĐR1 

Nắm bắt được các nguyên lý, quy luạ  t nền tảng về lý luạ  n chính 

trị, luật pháp, khoa học tự nhiên, khoa học xã họ i nhân va  n ở 

trình đọ   đại học, tương thích với chuẩn kiến thức giáo dục đại 

cu o  ng theo quy định của Bọ   Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 

2 CĐR2 
Vận dụng được các kiến thức kinh doanh và quản trị nền tảng 

trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.  

3 CĐR3 
Phân tích các vấn đề liên quan đến tình hình thực tiễn thương 

mại điện tử Việt Nam và thế giới. 

4 CĐR4 

Triển khai hiệu quả các giải pháp tác nghiệp TMĐT trong các 

doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo các quy 

định an toàn thông tin. 

5 CĐR5 

Sử dụng được các kỹ thuật và công cụ TMĐT phục vụ việc phát 

triển sản phẩm/dịch vụ, marketing và thương mại hoá trên nền 

tảng Internet. 

6 CĐR6 
Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động kinh doanh trên 

nền tảng Internet. 

7 CĐR7 
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. 

8 CĐR8 
Sử dụng được các kỹ năng cá nhân, liên cá nhân và xã hội trong 

việc theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp và cuộc sống 

9 CĐR9 

Tuân thủ các chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp và pháp 

luật nhà nước.Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện 

trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm 

hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế 

(theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017) 

1.3. Cơ hội việc làm 

Cử nhân ngành TMĐT, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, được tập trung trang 

bị khả năng quản trị tương tác khách hàng trực tuyến, khai phá dữ liệu khách hàng, 

thiết kế và triển khai các giải pháp TMĐT, quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 
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cũng như năng lực tư duy hệ thống, các kỹ năng cá nhân và xã hội đảm bảo thực 

hành tốt tại nhiều vị trí công việc khác nhau, trong các doanh nghiệp kinh doanh 

TMĐT hay các tổ chức đã, đang và sẽ tích hợp các hoạt động giao dịch điện tử vào 

hệ thống của mình. 

Cụ thể, cử nhân ngành Thương mại Điện tử đáp ứng tốt nhất các yêu cầu công 

việc tại các vị trí việc làm :  

 Các chức danh công việc từ chuyên viên kinh doanh đến quản trị viên các 

cấp trong các doanh nghiệp hoạt động thuần TMĐT;  

 Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách TMĐT trong các doanh nghiệp có 

hoạt động thương mại điện tử; 

 Chuyên viên quản trị dự án phát triển TMĐT trong các tổ chức mong muốn 

tích hợp TMĐT vào hoạt động của mình; 

 Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách tiếp cận, quản trị, tương tác với 

người dùng sử dụng các kênh giao tiếp và bán hàng điện tử trong các doanh 

nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội; 

 Chuyên viên, quản trị viên chuyên trách phân tích kinh doanh và nghiên 

cứu thị trường dựa trên các dữ liệu số hoá trong các doanh nghiệp và tổ chức; 

Ngoài ra, cử nhân ngành TMĐT cũng được trang bị kiến thức kinh tế và kinh 

doanh nền tảng, năng lực nghiên cứu, khả năng tự học tập để làm việc thành công tại 

các vị trí việc làm sau: 

 Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử; 

 Chuyên viên trong các tổ chức tư vấn và cung cấp các giải pháp thương 

mại điện tử; 

 Nghiên cứu viên, giảng viên thương mại điện tử trong các tổ chức nghiên 

cứu và đào tạo. 

 Thành viên sáng lập các dự án khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng TMĐT. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình Thống kê Kinh tế - Xã hội được thiết kế nhằm mang lại cho sinh 

viên những cơ hội việc làm trong lĩnh vực thống kê hoặc các lĩnh vực liên quan.  

Chương trình trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về 

lý luận chính trị, kinh tế - xã hội, kinh doanh và quản lý, tài chính, toán ứng dụng, 

công nghệ thông tin, đặc biệt kiến thức nền tảng về thống kê lý thuyết và chuyên sâu 

về thống kê ứng dụng nhằm thực hiện đầy đủ qui trình nghiên cứu thống kê trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

Chương trình chú trọng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng cơ bản cũng như kỹ 

năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bản thân và nghề nghiệp thống kê trong 

môi trường hội nhập. 

Chương trình góp phần nâng cao phẩm chất chính trị; đạo đức cá nhân, đạo đức 

xã hội và đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ pháp luật và hành vi phù hợp, tinh thần học 

tập suốt đời cho sinh viên. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội 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 Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị 

2 CĐR2 
Am hiểu những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh doanh và 

quản lý, tài chính 

3 CĐR3 
Am hiểu những kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong phân tích 

kinh tế và kinh doanh. 

Kiến thức chuyên ngành 

TT 
Mã CĐR 

chuyên 
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 
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ngành 

1 CĐR4 
Nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản và phương pháp luận thống 

kê 

2 CĐR5 
Xây dựng và thực hiện phương án điều tra thống kê cung cấp dữ liệu 

đảm bảo chất lượng phục vụ phân tích 

3 CĐR6 
Nắm vững các loại dữ liệu, thang đo, các đại lượng thống kê mô tả 

dữ liệu 

4 CĐR7 

Vận dụng những kiến thức về công nghệ thông tin và hệ thống thông 

tin quản lý nhằm quản trị dữ liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy 

đủ, kinh tế, an toàn và bảo mật 

5 CĐR8 
Nắm vững bản chất, ưu nhược điểm, điều kiện vận dụng của từng 

phương pháp thống kê 

6 CĐR9 

Vận dụng lý luận và các phương pháp thống kê thích hợp nhằm xây 

dựng hệ thống chỉ tiêu phản ảnh các mức độ, nghiên cứu sự biến 

động, mối liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội và kinh doanh 

7 CĐR10 
Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu thống kê nhằm cung ứng thông 

tin theo nhu cầu khác nhau.  

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 truyền thông: Có khả năng thuyết trình và truyền đạt thông 

tin 

2 CĐR12 

Kỹ năng làm việc nhóm:Có khả năng phác thảo, định hướng, xây 

dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ trong 

công việc 

3 CĐR13 
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có khả năng điều hành, phân công, 

đánh giá, phát triển và duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác 

4 CĐR14 Kỹ năng tự chủ: Có khả năng quản lý bản thân và quản lý công việc 

5 CĐR15 

Kỹ năng về Ngoại ngữ: Có thể giao tiếp kinh doanh bằng tiếng Anh 

với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên. 

Kỹ năng về Tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ 
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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 CĐR16 
Kỹ năng điều tra, chuyển đổi dữ liệu: Thu thập, tích hợp dữ liệu, 

đánh giá chất lượng dữ liệu, làm sạch dữ liệu, trích xuất dữ liệu 

2 CĐR17 

Kỹ năng phân tích: Vận dụng kết hợp các phương pháp thống kê với 

sự trợ giúp của các phần mềm thống kê chuyên nghiệp để nâng cao 

chất lượng phân tích dữ liệu và giải thích chính xác kết quả 

3 CĐR18 

Kỹ năng công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo các công cụ công 

nghệ thông tin, các phần mềm thống kê chuyên nghiệp để quản trị và 

phân tích dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng thông tin 

4 CĐR19 

Tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề: Có khả năng nhận thức và 

phát hiện nhu cầu thông tin quản lý của các cấp mang tính chiến lược 

và từ đó đề xuất cách thức giải quyết thích hợp 

5 CĐR20 

Kỹ năng nghiên cứu: Xác định và khai thác các nguồn dữ liệu khác 

nhau nhằm đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển những câu hỏi 

nghiên cứu, lựa chọn những phương pháp tiếp cận thực hành tốt nhất. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR21 Chính trực 

2 CĐR22 Tôn trọng cá nhân 

3 CĐR23 Tự tin, thân thiện và hợp tác 

4 CĐR24 
Tích cực đổi mới trong công việc, sẵn sàng trải nghiệm và học tập 

suốt đời 

5 CĐR25 
Tuân thủ quy định pháp luật và hành vi phù hợp 

Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội 
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6 CĐR26 Quyết định dựa trên nền tảng đạo lý. 

1.3. Cơ hội việc làm 

Sau khi ra trường, người học có thể làm việc với tư cách chuyên trách hoặc tư 

vấn về các nghiệp vụ chuyên môn thống kê như điều tra thu thập thông tin, xử lý phân 

tích dữ liệu kinh tế xã hội trong các cơ quan nhà nước, các cơ quan thống kê nhà nước, 

các tổ chức và các doanh nhiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Ngoài ra cử nhân chuyên ngành Thống kê - Xã hội học có thể làm công tác nghiên 

cứu, giảng dạy thống kê kinh tế xã hội ở các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo. 
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Hành chính công có năng lựcvề chuyên môn 

nhằm thực hiện các công táctổ chức trong bộ máy Nhà nướcmột cách độc lập; có phẩm 

chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao 

tiếp kinh doanh nhằm thích 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 viênchuyên ngành Hành chính côngkhi tốt nghiệp có các năng lựcsau: 

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 

Nắm vững những kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

2 CĐR2 
Có kiến thức nền cơ bản về khoa học kinh tế và quản lý chính trị-văn 

hóa-xã hội 

3 CĐR3 Có kiến thức nền cơ bản về khoa học chính trị, về văn hóa, về xã hội 

4 CĐR4 Có kiến thức nền cơ bản về khoa học tự nhiên, tin học 

5 CĐR5 Có kiến thức nền cơ bản về ngoại ngữ, về ngoại giao và hội nhập. 

Kiến thức chuyên ngành 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 

1 CĐR6 Hiểu rõ cơ cấu tổ chức trong bộ máy Nhà nước 

2 CĐR7 Có kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính, hành chính công 

3 CĐR8 Hiểu và nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến quản lý Nhà 
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nước trong từng lĩnh vực cụ thể 

4 CĐR9 
Có kiến thức về nghiệp vụ về quản lý hành chính Nhà nước trong các 

lĩnh vực cụ thể 

5 CĐR10 
Có kiến thức bổ trợ cho việc đưa ra các quyết định hành chính 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 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 

2 CĐR12 Có năng lực trong ngoại giao – hội nhập. 

3 CĐR13 

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). 

4 CĐR14 

Nhận định, phân tích, đánh giá được những diễn biến của thực tiễn 

đang diễn ra ở từng ngành, địa phương; Giải quyết được những vấn 

đề do thực tiễn của ngành, của địa phương đặt ra có liên quan trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến công tác quản lý hành chính Nhà nước 

5 CĐR15 Soạn thảo thuần thục các loại văn bản hành chính. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR16 
Vận dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật vào công tác quản lý 

hành chính Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể. 

2 CĐR17 
Hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở từng 

ngành, từng địa phương. 
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3 CĐR18 
Tổ chức công sở, tổ chức nhân sự một cách hợp lý trong cơ quan 

hành chính Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội. 

4 CĐR19 Tham mưu cho cấp trên về các chương trình cung cấp dịch vụ công. 

5 CĐR20 
Cải cách hành chính, xây dựng quy trình cải cách hành chính. Xử lý 

nhanh, gọn các, nghiệp vụ, sự vụ hành chính. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR21 

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật, 

chính sách của Nhà nước. 

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

2 CĐR22 Yêu nghề. Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. 

3 CĐR23 

Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Có trách 

nhiệm với cá nhận, tổ chức và cộng đồng. Sẵn sàng tiếp nhận công 

việc do tổ chức phân công, điều động. 

4 CĐR24 
Có tác phong vui vẻ, hòa nhã, ân cần, niềm nở với công dân, tổ chức 

khi giao dịch hành chính. 

1.3. Cơ hội việc làm 

- Trở thành cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức 

kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân; 

- Có đủ năng lực để làm cán bộ chuyên trách về một lĩnh vực cụ thể trong các cơ 

quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội,... thực hiện việc xây dựng các 

chính sách xã hội của Nhà nước và các địa phương, hoạch định chính sách của các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của các cơ quan và các tổ chức khác. 

- Có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện, Học viện, trường 

Đại học, Cao đẳng, TCCN; 

- Có cơ hội trở thành cán bộ quản lý các cấp: Chủ tịch/Phó Chủ tịch 

Phường/xã/thị trấn/Quận/huyện/Thành phố; Trưởng Phòng/Phó Trưởng Phòng trong 

các tổ chức kinh tế - xã hội 

- Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, Quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà 

nước cấp Trung ương. 

- Có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài. 
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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 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành 
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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 

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 
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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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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HỌC 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Ngành luật học hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân 

Luật có chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị tốt; được trang bị 

một cách toàn diện những kiến thức về các ngành luật khác nhau trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có khả năng vận dụng và thích 

nghi tốt với môi trường pháp luật trong hiện tại và tương lai bằng kiến thức chuyên sâu 

về pháp luật, ngoại ngữ, tin họcđáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Luật học 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 

Có đầy đủ những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật của Việt 

Nam và thế giới, hiểu rõ nguồn gốc, bản chất của nhà nước, pháp 

luật 

2 CĐR2 

Có kiến thức toàn diện về các ngành luật trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam và pháp luật quốc tế. Am hiểu những vấn đề về kinh tế, 

quản lý nhà nước và xã hội 

3 CĐR3 
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập pháp và xây dựng văn bản pháp 

luật  

4 CĐR4 

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). 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 
Mã CĐR 

chuyên 
Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 
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ngành 

1 CĐR5 

Có kiến thức toàn diện về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam như Hiến pháp, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao 

động, Hôn nhân và Gia đình, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, 

Quyền con người 

2 CĐR6 
Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực hành chính, dân 

sự, dân quyền và dân chủ 

3 CĐR7 
Tiếp cận với những kiến thức về pháp luật quốc tế, đặc biệt là pháp 

luật quốc tế về dân sự, hành chính và quyền con người 

4 CĐR8 

Nắm được một số kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, quản lý 

nhà nước, các vấn đề xã hội và tâm lý bên cạnh những kiến thức 

pháp luật thông qua các học phần tự chọn như lịch sử các học thuyết 

chính trị, tâm lý học, tội phạm học. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR9 
Có tư duy logic để phân tích các tình huống pháp lý trong thực tiễn 

và ra quyết định phù hợp quy định pháp luật 

2 CĐR10 

Có kỹ năng tự tổ chức, sắp xếp và quản lý được công việc; vận dụng 

tốt công nghệ thông tin, khoa học trong  hoạt động nghề nghiệp pháp 

luật và công tác quản lý nhà nước 

3 CĐR11 
Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc 

tương đương) trở lên. 

4 CĐR12 
Tự tin khi làm việc độc lập; phối hợp hài hòa khi làm việc theo nhóm 

trong môi trường đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR13 Có khả năng tự tìm, đọc, hiểu và vận dụng một cách nhanh chóng và 
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chính xác các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp 

luật 

2 CĐR14 

Có khả năng phân tích tình huống pháp lý trên phạm vi rộng và đa 

dạng của các ngành luật trong hệ thống pháp luật; vận dụng nhạy 

bén, linh hoạt các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề đó 

3 CĐR15 

Có kiến thức và kỹ năng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản áp dụng pháp luật thông thường cũng như những văn bản 

pháp lý cần thiết trong hoạt động quản lý nhà nước về pháp luật 

4 CĐR16 
Có kỹ năng cơ bản trong việc nhận định và giải quyết những tình 

huống phát sinh trong hoạt động pháp lý và quản lý nhà nước 

5 CĐR17 

Có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về pháp luật và các 

lĩnh vực liên quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như 

tiếp tục học sau đại học. 

 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR18 

Phẩm chất đạo đức cá nhân: Tôn trọng pháp luật và các qui định, các 

chuẩn mực của tổ chức; Tôn trọng cá nhân; Có tinh thần hợp tác, 

quan hệ đúng mực với nhân dân, quan hệ tốt với đồng nghiệp; Sẵn 

sàng đương đầu với khó khăn và áp lực, kiên trì, linh hoạt  chăm chỉ, 

nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo. 

2 CĐR19 

Thái độ đối với nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật 

và có trách nhiệm trong công việc; Suy nghĩ trên nền tảng đạo lý, đưa 

ra quyết định và hành động trên cơ sở pháp lý 

3 CĐR20 

Thái độ đối với xã hội : có tinh thần phục vụ lợi ích của cộng đồng vì 

sự phát triển chung của toàn xã hội. 

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

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều cơ quan, đơn vị khác 

nhau, cụ thể: 
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- Làm quản lý, hoặc cố vấn pháp lý trong các cơ quan nhà nước: cơ quan lập 

pháp, hành pháp, tư pháp. 

- Làm tư vấn độc lập về lĩnh vực kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật trong các cơ 

sở đào tạo, nghiên cứu. 

- Làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và các tổ chức phi chính 

phủ, các tổ chức quốc tế. 

Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có cơ hội để tiếp tục học tập ở những 

bậc cao hơn hoặc trở thành công chứng viên, luật sư tư vấn, tranh tụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 

MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA, CƠ HỘI VIỆC LÀM 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Ngành học hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật 

có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống 

những kiến thức về pháp luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có 

kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh; có kỹ năng ngoại ngữ, 

tin học, giao tiếp để thích nghi tốt với môi trường pháp luật và hoạt động kinh doanh 

năng động, nhiều áp lực cũng như đảm bảo năng lực học tập suốt đời. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh 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 
Có kiến thức cơ bản về cấu trúc bộ máy nhà nước và hệ thống pháp 

luật, lịch sử nhà nước và pháp luật  

2 CĐR2 Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội 

3 CĐR3 Có kiến thức cơ bản về quy trình soạn thảo các văn bản pháp luật  

4 CĐR4 

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). 

Kiến thức nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kiến thức nghề nghiệp 

1 CĐR5 

Có kiến thức tổng quát về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam như Hiến pháp, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao 

động, Hôn nhân và Gia đình 



 

  

-   Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Cơ hội việc làm   - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
71 Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại: (84.511) 383 6169  -  Fax: (84.511) 383 6255 
Website: www.due.udn.vn 

 

2 CĐR6 
Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh - 

thương mại 

3 CĐR7 
Bước đầu tiếp cận với những kiến thức về pháp luật quốc tế, đặc biệt 

là pháp luật quốc tế về thương mại 

4 CĐR8 

Nắm được một số kiến thức cơ bản về kinh doanh, thương mại bên 

cạnh những kiến thức pháp luật thông qua các học phần tự chọn như 

Khởi sự doanh nghiệp, Giao dịch thương mại quốc tế, Thanh toán 

quốc tế. 

1.2.2. Kỹ năng 

Kỹ năng cơ bản 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản 

1 CĐR9 
Có tư duy logic để phân tích các tình huống pháp lý và ra quyết định 

phù hợp 

2 CĐR10 
Có kỹ năng tự sắp xếp, tổ chức công việc; vận dụng tốt công nghệ 

thông tin trong  thực hiện và quản lý công việc 

3 CĐR11 

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 

4 CĐR12 
Tự tin khi làm việc độc lập; phối hợp hài hòa khi làm việc theo nhóm 

trong môi trường đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. 

Kỹ năng nghề nghiệp 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp 

1 CĐR13 
Có khả năng tìm, đọc, hiểu và vận dụng một cách nhanh chóng, đúng 

đắn các văn bản quy phạm pháp luật. 

2 CĐR14 

Có khả năng phân tích tình huống pháp lý về hoạt động kinh doanh; 

vận dụng nhạy bén, linh hoạt các quy định của pháp luật để giải 

quyết các vấn đề đó. 

3 CĐR15 
Có kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý thông thường cũng như 

những văn bản pháp lý cần thiết trong hoạt động kinh doanh. 
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4 CĐR16 
Có kỹ năng cơ bản trong việc đàm phán, soạn thảo và giao kết hợp 

đồng. 

5 CĐR17 

Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về pháp luật và các lĩnh vực liên 

quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học 

sau đại học. 

1.2.3. Thái độ và hành vi 

TT 

Mã CĐR 

chuyên 

ngành 

Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi 

1 CĐR18 

Phẩm chất đạo đức cá nhân :Tôn trọng pháp luật và các qui định, các 

chuẩn mực của tổ chức; Tôn trọng cá nhân; Có tinh thần hợp tác, 

quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp; Sẵn sàng 

đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, kiên trì, linh hoạt  chăm 

chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo… 

2 CĐR19 

Thái độ đối với nghề nghiệp:Có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật 

và có trách nhiệm trong công việc; Suy nghĩ trên nền tảng đạo lý, 

quyết định và hành động trên cơ sở pháp lý; 

3 CĐR20 

Thái độ đối với xã hội : có tinh thần phục vụ lợi ích của cộng đồng vì 

sự phát triển chung của toàn xã hội. 

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

1.3. Cơ hội việc làm 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều cơ quan, đơn vị khác 

nhau, cụ thể: 

-Làm quản lý, hoặc cố vấn pháp lý trong các doanhnghiệp 

- Làm tư vấn độc lập về lĩnh vực kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

- Đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực luật kinh doanh trong 

các cơ sở đào tạo, nghiên cứu 

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước 

Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có cơ hội để tiếp tục học tập ở những 

bậc cao hơn hoặc trở thành luật sư tư vấn, tranh tụng. 
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ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH,                                                                             

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN 

2.1. Điều kiện đăng ký tuyển sinh 

a. Đối tƣợng tuyển sinh 

Thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018. 

b. Phạm vi tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển học sinh các trường 

THPT trên toàn quốc. 

c. Phƣơng thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển) 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ưu tiên theo trình tự: 

- Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 

và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa 

trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. 

- Tổ hợp xét tuyển 

A00: Toán, Lý, Hóa 

A01: Toán, Lý, Anh 

D01: Toán, Văn, Anh 

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Anh 

2.2. Chính sách hoạt động hỗ trợ ngƣời học 

a. Chính sách ƣu đãi trong tuyển sinh 

- Đối tƣợng: Sinh viên có điểm tuyển sinh đạt 26,5 điểm trở lên (không tính 

điểm ưu tiên) 

- Chính sách ƣu đãi:  

+ Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của 

Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới;  

+ Cấp học bổng toàn phần trị giá 100% học phí theo chuyên ngành đào tạo trong 

năm học đầu tiên; 

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000đ/tháng trong năm học đầu tiên; 
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+ Bố trí ở và miễn 100% nội trú phí Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế; 

+ Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành 

tích học tập xuất sắc. 

* Sinh viên tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi trên, nếu các năm học tiếp 

theo có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại giỏi trở lên.  

b. Chính sách học bổng khuyến khích học tập 

- Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 20% sinh viên, bao gồm: Học bổng 

toàn phần, Học bổng bán phần và Học bổng hỗ trợ (bằng 25% học phí); 

- Ưu tiên tuyển chọn sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc đi 

học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kinh tế và 

các trường đại học trên thế giới. 

c. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

- Nhà trường miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách 

năm học 2018-2019: 

+ Đối tượng miễn học phí: Hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học. 

+ Đối tượng giảm học phí: 

 Mức giảm 70% 

 Mức giảm 50% 

- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và 

cận nghèo bằng 60% mức lương cơ sở. 

d. Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt 

- Chính sách của ‘’Quỹ hỗ trợ đặc biệt’’ – Trường Đại học Kinh tế: 

+ Hỗ trợ 100% hoặc một phần học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

+ Trợ cấp xã hội hàng tháng cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo. 

- Hỗ trợ 100% lãi suất vay phục vụ học tập tại ‘’Quỹ tín dụng đào tạo’’ của Ngân 

hàng chính sách xã hội. 

- Ưu tiên bố trí ở Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế, việc làm thêm ngoài giờ học tập. 

- Ưu tiên xét cấp học bổng tài trợ của các cá nhân và tổ chức ngoài trường. 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH,                                                                             

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN 
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2.1. Điều kiện đăng ký tuyển sinh 

a. Đối tƣợng tuyển sinh 

Thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018. 

b. Phạm vi tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển học sinh các trường 

THPT trên toàn quốc. 

c. Phƣơng thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét 

tuyển) 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ưu tiên theo trình tự: 

- Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 

và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa 

trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. 

- Tổ hợp xét tuyển 

A00: Toán, Lý, Hóa 

A01: Toán, Lý, Anh 

D01: Toán, Văn, Anh 

D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh 

2.2. Chính sách hoạt động hỗ trợ ngƣời học 

a. Chính sách ƣu đãi trong tuyển sinh 

- Đối tƣợng: Sinh viên có điểm tuyển sinh đạt 26,5 điểm trở lên (không tính 

điểm ưu tiên) 

- Chính sách ƣu đãi:  

+ Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của 

Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới;  

+ Cấp học bổng toàn phần trị giá 100% học phí theo chuyên ngành đào tạo trong 

năm học đầu tiên; 

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000đ/tháng trong năm học đầu tiên; 

+ Bố trí ở và miễn 100% nội trú phí Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế; 
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+ Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành 

tích học tập xuất sắc. 

* Sinh viên tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi trên, nếu các năm học tiếp 

theo có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại giỏi trở lên.  

b. Chính sách học bổng khuyến khích học tập 

- Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 20% sinh viên, bao gồm: Học bổng 

toàn phần, Học bổng bán phần và Học bổng hỗ trợ (bằng 25% học phí); 

- Ưu tiên tuyển chọn sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc đi 

học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kinh tế và 

các trường đại học trên thế giới. 

c. Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

- Nhà trường miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách 

năm học 2018-2019: 

+ Đối tượng miễn học phí: Hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học. 

+ Đối tượng giảm học phí: 

 Mức giảm 70% 

 Mức giảm 50% 

- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và 

cận nghèo bằng 60% mức lương cơ sở. 

d. Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc 

biệt 

- Chính sách của “Quỹ hỗ trợ đặc biệt’’ – Trường Đại học Kinh tế: 

+ Hỗ trợ 100% hoặc một phần học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn; 

+ Trợ cấp xã hội hàng tháng cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo. 

- Hỗ trợ 100% lãi suất vay phục vụ học tập tại ‘’Quỹ tín dụng đào tạo’’ của Ngân 

hàng chính sách xã hội. 

- Ưu tiên bố trí ở Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế, việc làm thêm ngoài giờ học tập. 

- Ưu tiên xét cấp học bổng tài trợ của các cá nhân và tổ chức ngoài trường. 


