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1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế 

Chương trình đại học ngành Kinh doanh Quốc tế được thành lập năm 1992 với mục đích 

trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh 

hiện đại. 

Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 133 tín chỉ bao gồm các 

khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương 

trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch 

học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm. 

Bằng Cử nhân về Kinh doanh Quốc tế tạo ra một nền tảng vững chắc để sinh viên có thể 

kinh doanh trong môi trường quốc tế và chuyên về ngoại thương; chất lượng tốt, ý thức 

tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh để 

thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết 

cho mục tiêu học tập suốt đời. 

Chúng tôi tự hào về kết quả nổi bật trong các hoạt động học tập và ngoại khóa của sinh 

viên. Sinh viên với kỹ năng ngoại ngữ và chuyên môn tốt, luôn đi đầu trong các hoạt động 

hợp tác quốc tế. Sinh viên Khoa Thương Mại nhận được nhiều học bổng trao đổi sinh viên 

và có cơ hội học tập tại các quốc gia phát triển như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ireland .... 

 

1.2.  Thông tin chung 

Bảng 1.1: Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Chuyên ngành: Ngoại Thương 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Bằng cấp: Cử nhân kinh tế 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Số tín chỉ: 
133 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục 

thể chất và Giáo dục Quốc phòng) 

Khoa: Thương Mại 

Ngôn ngữ: 80% tiếng Việt/ 20% tiếng Anh (ít nhất) 

Website: https://due.udn.vn/vi-vn/khoa/thuong-mai 

Facebook: https://www.facebook.com/commerce/  

 

1.3. Triết lý giáo dục của DUE 

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

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

khoa học và sự chủ động học tập suốt đời của mỗi cá nhân, vì mục tiêu xây dựng một xã 

hội thịnh vượng và tiến bộ.   

Ba trụ cột trong quan điểm giáo dục của chúng tôi là : 

"Khai phóng - Tự thân - Hữu ích" 

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

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

https://due.udn.vn/vi-vn/khoa/
https://www.facebook.com/commerce/
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đẹp hơn. Giáo dục đại học đóng vai trò tổ chức, tạo lập điều kiện và thúc đẩy mỗi cá 

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

chính mình, thúc đẩy tiến bộ xã hội.   

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

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

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

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

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

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

 

1.4. Sứ mệnh và viễn cảnh của DUE 
 

Viễn cảnh 

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

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

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

thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế 

và quản lý; đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học; nuôi 

dưỡng và phát triển tài năng; giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển 

thịnh vượng của cộng đồng. 

Hệ thống giá trị 
- Chính trực 

- Sáng tạo 

- Hợp tác 

- Cảm thông 

- Tôn trọng cá nhân 

 

1.5. Mục tiêu chương trình 

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế trang bị cho sinh viên những năng lực cần 

thiết để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh hiện đại. Chương trình được thiết kế để 

giúp sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau: 

- Kiến thức và kỹ năng chuyên ngành phù hợp với sự phát triển và quản lý của các tổ chức 

kinh doanh quốc tế, đặc biệt là trong các công ty xuất nhập khẩu. 

- Kiến thức cơ bản về kinh tế và kinh doanh để tiếp tục theo học các bậc học cao hơn. 

- Làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, giao tiếp và kỹ năng CNTT. 

- Tiếng Anh trong công việc ở trình độ trung cấp. 

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

- Khả năng tự học. 
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1.6. Chuẩn đầu ra 

Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế khi tốt nghiệp có các năng lực sau: 

Bảng 1.2: Chuẩn đầu ra chương trình Kinh doanh quốc tế 

CĐR1 Giải thích các học thuyết và khái niệm quan trọng trong kinh doanh và kinh tế 

CĐR2 Nhận dạng các thách thức và cơ hội khi công ty kinh doanh trong các môi trường văn 

hóa và/ hoặc các nền kinh tế chính trị khác nhau. 

CĐR3 Đánh giá các loại chiến lược kinh doanh quốc tế và/hoặc các hoạt động chức năng 

trong các công ty kinh doanh quốc tế. 

CĐR4 Thực hiện các giao dịch trong xuất nhập khẩu, giao nhận quốc tế, và thanh toán quốc 

tế. 

CĐR5 Đề xuất các giải pháp cho những vấn đề trong kinh doanh quốc tế. 

CĐR6 Hợp tác hiệu quả với người khác để thực hiện mục tiêu chung. 

CĐR7 Giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp bằng cách sử dụng các thuật ngữ phù hợp trong 

môi trường làm việc nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. 

CĐR8 Áp dụng các khái niệm về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong hoạt động 

kinh doanh. 

CĐR9 Sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc. 

CĐR 10 Sử dụng các phần mềm và công cụ thống kê trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. 

CĐR11 Có ý thức học tập suốt đời. 

CĐR12 Cam kết tuân thủ kỷ cương.  

 

1.7. Cơ hội nghề nghiệp 

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. 

 

1.8. Học cùng lúc hai chương trình và trao đổi sinh viên quốc tế 

Chương trình thứ hai: Sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ lớn hơn hoặc bằng 2.0 

có thể nộp đơn xin học bằng hai tại phòng Đào tạo. Trong mỗi học kì, bên cạnh 14 tín chỉ 

tối thiểu phải đăng kí cho chương trình học văn bằng 1 (theo qui định), sinh viên phải đăng 

kí ít nhất thêm 3 tín chỉ của chương trình học văn bằng 2. 

Trao đổi sinh viên quốc tế: Sinh viên có thể đăng kí trao đổi sinh viên quốc tế theo các 

chương trình hợp tác giữa DUE và một số trường dại học ở Châu Âu và Bắc Mỹ sau khi 
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học xong năm 2 hoặc năm 3 tại DUE. Để đăng kí các khoá học này, sinh viên phải đạt điểm 

IELTS tối thiểu 6.0 và điểm GPA theo yêu cầu của các trường đối tác. 

 

1.9. Điều kiện nhập học, lộ trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

1.9.1. Điều kiện nhập học 

Ứng viên là học sinh trung học phổ thông. 

Tổng điểm tổ hợp 3 môn trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vượt qua 

điểm tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

* 3 tổ hợp là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh). 

1.9.2. Lộ trình đào tạo 

Quá trình đào tạo tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cụ thể là Quyết định 

số 17/VBHN-BGDĐT). Chương trình giảng dạy được xây dựng trên hệ thống đơn vị tín 

chỉ cho phép sinh viên linh hoạt trong kế hoạch học tập cá nhân. Theo thiết kế chương trình 

là 4 năm, tuỳ theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc 

kéo dài thời gian học tối đa lên đến 6 năm. 

Chương trình đào tạo gồm 133 tín chỉ (không bao gồm các tín chỉ của học phần giáo dục 

thể chất cà giáo dục quốc phòng. Mỗi năm học có hai học kỳ chính (bắt đầu từ giữa tháng 

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

trình đào tạo, sinh viên sẽ học các học phần thuộc khối kiến thức đại cương (50 tín chỉ) 

trong 3 kì học đầu tiên; các học phần thuộc khối kiến thức ngành (30 tín chỉ) trong năm học 

thứ 2 và một số học phần có thể học vào đầu năm thứ 3; cuối cùng, các học phần thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành sẽ được học vào cuối năm thứ 2 trở đi. Sau đó, sinh viên sẽ làm 

luận văn tốt nghiệp vào kì học cuối cùng của chương trình. 

1.9.3. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 

đang trong thời gian bị kỉ luật ở mức đình chỉ học tập. 

2. Tích luỹ đủ số học phần và khối lượng chương trình đào tạo. 

3. Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 200 trở lên. 

4. Thoả mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào 

tạo chính và các điều kiện khác do hiệu trưởng qui định 

5. Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể chất 

6. Có chứng chỉ ngoại ngữ (TOIEC 600 hoặc tương đương) 

7. Có chứng chỉ tin học (Tin học nâng cao hoặc tương đương) 

8. Có đơn gửi phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện 

tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học. 
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1.10. Cách tính điểm 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được đánh giá như sau: 

 - Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân. 

 - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó 

được chuyển thành điểm chữ như sau: 

Bảng 1.3: Cách tính điểm 

Phân loại Thang điểm 

10 

Thang điểm 

chữ 

Thang điểm 

4 

Đạt Giỏi 8.5-10 A 4 

Khá 7.0-8.4 B 3 

Trung bình 5.5-6.9 C 2 

Trung bình yếu 4.0-5.4 D 1 

Không đạt Kém Dưới 4.0 F 0 

 

 

1.11.  Phương pháp dạy và học 

1.11.1. Chiến lược giảng dạy trực tiếp 

Đối với chiến lược giảng dạy trực tiếp, thông tin được truyền đạt đến sinh viên theo cách 

trực tiếp: giáo viên giảng bài và sinh viên lắng nghe. Chiến lược này thường được áp dụng 

trong các lớp học truyền thống và đặc biệt hiệu quả khi giảng viên muốn truyền đạt cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản hoặc giải thích một kĩ năng mới.  

Chiến lược giảng dạy trực tiếp được áp dụng đối với chương trình Kinh doanh quốc tế bao 

gồm: giảng dạy tiềm ẩn, bài giảng và diễn giả (được mời). 

- Giải thích cụ thể (TLM1): với phương pháp này, giảng viên sẽ hướng dẫn và giải thích 

các khía cạnh của nội dung bài học, giúp sinh viên đạt được các kiến thức và kĩ năng. 

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

sẽ trình bày các chi tiết của bài giảng và sinh viên có trách nhiệm nghe và ghi lại các điều 

cần thiết để đạt được kiến thức. 

- Tham luận (TLM3): Với phương pháp này, sinh viên được tham gia cùng với người trình 

bày, diễn giả không phải là giảng viên. Họ đến từ các cơ sở kinh doanh. Qua các trao đổi 

về những kiến thức mà nhà trường không cung cấp và các trải nghiệm của diễn giả, sinh 

viên có thể biết được các kiến thức chung và chuyên biệt của các ngành đào tạo. Phương 

pháp này thường được sử dụng ở các chương trình đại học. Với đội ngũ cựu sinh viên mạnh 

và thành công tại nhiều vị trí khác nhau ở nhiều ngành nghề trên khắp miền Trung và Tây 

Nguyên, cùng với các mối quan hệ tốt giữa khoa và nhiều tổ chức, sinh viên có cơ hội tham 

gia vào các buổi chia sẻ của khách mởi trong suốt khóa học 
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1.11.2. Chiến lược kĩ năng suy nghĩ 

Chiến lược kĩ năng suy nghĩ phát triển tư duy phê phán, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phân 

tích và thực hành kĩ năng phản xạ trong phương pháp học tập của sinh viên. Những chiến 

lược này được thiết kế để thúc đẩy tư duy và học tập sáng tạo, độc lập; bao gồm: giải quyết 

vấn đề, động não và nghiên cứu trường hợp cụ thể. 

- Giải quyết vấn đề (TLM4): Giải quyết vấn đề là một quá trình mà sinh viên phải dùng tư 

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

tiêu mong muốn. Trong quá trình dạy và học, sinh viên khi gặp vấn đề sẽ được sắp xếp và 

học các kiến thức mới trong khi đối mặt và giải quyết vấn đề. 

- Tập kích não (TLM5): Động não là một quá trình làm việc nhóm để tạo ra các câu hỏi, ý 

tưởng và ví dụ; được dùng để minh họa, mở rộng và đào sâu vào ý tưởng chính hoặc chủ 

đề. Mỗi thành viên của nhóm được khuyến khích đóng góp ý kiến mà không c ần quan tâm 

tới tính khả thi. Phương pháp này mô phỏng linh hoạt suy nghĩ của sinh viên và giúp tăng 

khả năng tìm kiếm và mở rộng vấn đề. Nó được dùng trong các môn để diễn tả sự phát triển 

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

- Học theo tình huống (TLM6): Đây là một phương pháp dạy lấy tâm điểm là sinh viên, 

giúp sinh viên tạo ra lối tư duy sâu và cộng đồng để trao đổi. Với phương pháp này, giảng 

viên sẽ đưa ra các nhiệm vụ và các mốc thời gian tùy theo từng tình huống, vấn đề và 

thách thức gặp phải. Việc yêu cầu sinh viên xác định và phân tích vấn đề sẽ giúp sinh viên 

hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ra quyết định và kĩ năng học tập. Chương 

trình đạị học vận dụng các trường hợp thực tế ở nước ngoài cung cấp lối tiếp cận thực tế 

trong công việc quản trị. 

1.11.3. Chiến lược dựa trên hoạt động 

Chiến lược này khuyến khích sinh viên học tập thông qua các hoạt động thực tế. Những 

hoạt động này cũng cấp cho sinh viên cơ hội trải nghiệm thực tế, điều này sẽ thúc đẩy người 

học thực hiện các khám phá, đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và tự mình tương tác với 

người khác.  

- Đóng vai (TLM7): Phương pháp mà sinh viên giả định các vai diễn khác nhau trong một 

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

- Trò chơi (TLM8): Thuyết trình là một chiến lược hữu ích đối với sinh viên để giới thiệu, 

cung cấp kiến thức hoặc giải thích một sự kiện bất kì, một báo cáo hay một chủ đề. Qua 

thuyết trình bằng miệng, sinh viên sẽ không chỉ có được kiến thức mà còn cải thiện nhiều 

kĩ năng khác như giao tiếp, đàm phán, hoặc làm việc nhóm. Các trò chơi được xem như là 

hoạt động tương tác. Trò chơi có thể tạo ra sự hỗ trợ qua lại giữa các thành viên trong nhóm 

và tăng cường lòng tự tin của mỗi cá nhân vì sinh viên trở nên có khả năng và tính cạnh 

tranh sẽ nhiều hơn. Tới cuối trò chơi, sinh viên sẽ thuyết trình để truyền tải báo cáo hoặc 

những kết quả. Sinh viên được tiếp cận với phương pháp thuyết trình từ học kì đầu để hỗ 

trợ họ định hình được khả năng giao tiếp hiệu quả cũng như cải thiện khả năng đàm phán 

và kĩ năng lãnh đạo, yếu tố cạnh tranh cần thiết của một nhà quản lý. 
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- Đi thực tế (TLM9): Thăm nhà máy và các công ty giúp sinh viên trải nghiệm môi trường 

làm việc thật của ngành họ đang học, cung cấp các cơ hội khám phá và học hỏi công nghệ 

được ứng dụng trong công việc; xây dựng các kĩ năng và truyền thống nơi làm việc. Các 

chuyến đi thực địa được phát triển từ buổi đầu của các chương trình đại học ở Việt Nam. 

Qua chuyến đi, sinh viên có cơ hội thấy tận mắt các hoạt động của các doanh nghiệp thuộc 

nhiều ngành. Những hoạt động này không chỉ cung cấp trải nghiệm cho sinh viên mà còn 

có khả năng phát triển khả năng hoà nhập của họ ở môi trường kinh doanh địa phương. 

- Tranh luận (TLM10): Một chiến lược mà giảng viên cho một vấn đề liên quan tới bài 

học và sinh viên, với những ý kiến khác nhau, cố thuyết phục người khác đồng ý với quan 

điểm của mình. Qua tranh luận, sinh viên đạt được những kĩ năng hữu ích như tư duy sâu, 

đàm phán, ra quyết định, và nói trước đám đông. 

1.11.4. Chiến lược hợp tác 

Chiến lược hợp tác giúp sinh viên trở nên năng động, có trách nhiệm và chu đáo, nhờ vào 

sự tương tác tích cực và hợp tác trong nhóm. Bên cạnh đó, sinh viên có thể thực hành các 

kĩ năng lắng nghe, tôn trọng và xem xét các mặt của một vấn đề. Chiến lược này tập trung 

vào các làm cho sinh viên tương tác với nhau và sau đó áp dụng các kỹ năng này vào thực 

tế. 

- Thảo luận (TLM11): Một chiến lược mà sinh viên được chia thành các nhóm và đưa ý 

kiến về vấn đề giảng viên đã đưa ra từ trước. Chiến lược này giúp cho sinh viên phân tích 

các định nghĩa, ý tưởng, dữ liệu về chủ đề và bàn luận với thầy/cô, họ có thể liên kết các ý 

tưởng và làm rõ vấn đề. 

- Học nhóm (TLM12): Sinh viên được chia thành những nhóm nhỏ để giải quyết vấn đề 

được cho, và trình bày kết quả bằng báo cáo hoặc thuyết trình. Trong chương trình học, 

sinh viên được cung cấp kiến thức căn bản và kĩ năng làm việc nhóm từ năm nhất.Tiếp  đó, 

họ sẽ luyện tập phương pháp này trong những môn học ở các cấp độ khác nhau. 

- Câu hỏi gợi mở (TLM13): Trong quá trình giảng dạy, giảng viên sử dụng các câu hỏi 

hoặc vấn đề mở và hướng dẫn sinh viên trả lời từng bước một. Sinh viên sẽ tạo nhóm bàn 

luận để giải quyết vấn đề đó. 

1.11.5. Chiến lược học tập độc lập 
- Dự án nghiên cứu (TLM14): Phương pháp này cho sinh viên khả năng lập kế hoạch, tổ 

chức, khám phá và giao tiếp về một chủ đề một cách độc lập và còn hơn cả thế, dưới sự 

hướng dẫn của đội ngũ trong Khoa. Nó cũng tăng cường động lực học tập và tính chủ động 

học tập vì sinh viên được quyền lựa chọn điều gì mà họ muốn trình bày. Khoa và DUE có 

thư viện với lượng sách dồi dào và cập nhật là tài nguyên hỗ trợ hữu ích cho việc tự học 

của sinh viên. 

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

quá trình dạy và học. 
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- Bài tập (TLM16): Với phương pháp này, sinh viên phải hoàn thành các yêu cầu của giảng 

viên tại nhà. Qua quá trình này, sinh viên sẽ học được cách tự học, cũng như đạt được các 

kiến thức và kĩ năng  

- Khác (TLM17) 

Bảng 1.4: sự tương thích giữa phương pháp giảng dạy và PLOs 

Chuẩn đầu ra Phương pháp dạy và học 

PLO1 Giải thích các học thuyết và khái 

niệm quan trọng trong kinh doanh và 

kinh tế 

Giải thích cụ thể, Thuyết giảng, Câu 

hỏi gợi mở, Học theo tình huống 

PLO2 Nhận dạng các thách thức và cơ hội 

khi công ty kinh doanh trong các 

môi trường văn hóa và/ hoặc các nền 

kinh tế chính trị khác nhau. 

Giải thích cụ thể, Thuyết giảng, Học 

theo tình huống, Thảo luận, Đặt câu 

hỏi, Bài tập 

PLO3 Đánh giá các loại chiến lược kinh 

doanh quốc tế và/hoặc các hoạt động 

chức năng trong các công ty kinh 

doanh quốc tế. 

Thuyết giảng, Học theo tình huống, 

Thảo luận, Học nhóm, Dự án nghiên 

cứu, Đi thực tế 

PLO4 Thực hiện các giao dịch trong xuất 

nhập khẩu, giao nhận quốc tế, và 

thanh toán quốc tế. 

Thuyết giảng, Học theo tình huống, 

Thảo luận, Bài tập, Câu hỏi gợi mở, Đi 

thực tế, Tham luận 

PLO5 Đề xuất các giải pháp cho những 

vấn đề trong kinh doanh quốc tế. 

Nghiên cứu tình huống , Thảo luận, 

Học nhóm, Dự án nghiên cứu, Bài tập, 

Đi thực tế, Câu hỏi gợi mở  

PLO6 Hợp tác hiệu quả với người khác để 

thực hiện mục tiêu chung. 

Thảo luận, Học nhóm, Học theo tình 

huống, Tranh luận, Dự án nghiên cứu  

PLO7 Giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp 

bằng cách sử dụng các thuật ngữ phù 

hợp trong môi trường làm việc nói 

chung và trong lĩnh vực kinh doanh 

quốc tế. 

Học theo tình huống, Thảo luận, Học 

nhóm, Dự án nghiên cứu, Bài tập  

PLO8 Áp dụng các khái niệm về đạo đức 

kinh doanh và trách nhiệm xã hội 

trong hoạt động kinh doanh. 

Học nhóm, Dự án nghiên cứu, Bài tập  

PLO9 Sử dụng tiếng Anh trong môi trường 

làm việc. 

Học theo tình huống, Thảo luận, Học 

nhóm, Bài tập 

PLO10 Sử dụng các phần mềm và công cụ 

thống kê trong lĩnh vực kinh doanh 

quốc tế. 

Giải thích cụ thể, Thuyết giảng, Học 

nhóm, Dự án nghiên cứu, Bài tập  
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Chuẩn đầu ra Phương pháp dạy và học 

PLO11 Có ý thức học tập suốt đời. Giải quyết vấn đề, Học theo tình 

huống, Thảo luận, Học nhóm, Dự án 

nghiên cứu, Bài tập 

PLO12 Cam kết tuân thủ kỷ cương.  Thảo luận, Học nhóm, Dự án nghiên 

cứu, Bài tập 

 

1.12. Phương pháp đánh giá 

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

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

xuyên và liên tục. Các yêu cầu và tiêu chí cụ thể được thiết kế và thông báo cho sinh viên 

trước khi học. 

Thông tin đánh giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan vào gồm giảng 

viên, sinh viên, phụ huynh và quản trị viên. Để từ đó có các điều chỉnh kịp thời trong các 

hoạt động giảng dạy, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu giảng dạy. 

Khoa Thương mại đã áp dụng nhiều phương pháp đánh giá. Tuỳ thuộc vào chiến lược, 

phương pháp giảng dạy và yêu cầu kết quả học tập mỗi khoá, các các đánh giá phù hợp 

được lựa chọn. Các đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá tiến bộ và 

thành tích của sinh viên cũng như hiệu quả của quá trình giảng dạy 

 Đánh giá chuyên cần (AM1) 

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

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

 Đánh giá bài tập (AM2) 

Sinh viên được yêu cầu làm bài t ập liên quan đến bài học trong và sau giờ lên lớp. Những 

bài tập này có th ể được hoàn thành bởi cá nhân ho ặc nhóm và được cho điểm dựa theo 

những tiêu chí đã thông báo từ trước. 

 Thuyết trình (AM3) 

Thuyết trình được sử dụng rộng rãi trong chương trình dạy học của Khoa. Sinh viên được 

yêu cầu làm việc theo nhóm và thuyết trình kết quả trước các nhóm khác. Hoạt động này 

không chỉ giúp sinh viên đạt được những kiến thức chuyên biệt mà còn hỗ trợ họ phát triển 

các kĩ năng như giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm. Để đánh giá độ phát triển các kĩ năng, 

tất cả các môn h ọc được cho xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hoặc Rubrics tương quan theo 

như chuẩn đầu ra của môn (CLOs); và những công cụ đánh giá này được thông báo trước 

cho sinh viên. 

 Đánh giá hoạt động (AM4) 

Sinh viên được yêu cầu thực hiện một số thao tác cụ thể, kỹ thuật theo yêu cầu về kiến thức 

và kĩ năng của môn học. 
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 Nhật kí thực tập (AM5) 

Sinh viên viết nhật kí thực tập trong suốt quá trình thực hành để phản ánh hiệu suất và kinh 

nghiệm trong trải nghiệm học tập. Đây là phương pháp chính để đánh giá sinh viênt trong 

khoá thực tập. 

 Thi viết (AM6) 

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hoặc 

ý kiến cá nhân về các câu hỏi liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn của khoá học. 

 Kiểm tra trắc nghiệm (AM7) 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, trong đó sinh viên 

được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan dựa trên các câu hỏi đã được đưa ra. Một điểm 

khác là trong phương pháp đánh giá này, sinh viên trả lời dựa trên các câu trả lời được gợi 

ý đã được thiết kế và in trong bài kiểm tra. 

 Bảo vệ và thi vấn đáp (AM8) 

Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được đánh giá thông qua các cuộc phỏng vấn, 

câu hỏi và câu trả lời trực tiếp. Phương pháp này được sử dụng trong một số khóa học để 

đánh giá năng lực tổng thể của sinh viên bao gồm kiến thức và kỹ năng thuyết trình. Tất cả 

các khóa học áp dụng kiểm tra miệng đều có phiếu đánh giá và chúng được xuất bản trong 

giáo trình. 

 Viết báo cáo (AM9) 

Sinh viên được đánh giá thông qua các báo cáo, bao gồm nội dung được trình bày trong 

báo cáo, cách trình bày, hình vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. 

 Thuyết trình cá nhân (AM10) 

Phương pháp đánh giá này rất giống với phương pháp thuyết trình. Đánh giá quá trình được 

thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ hoặc sau khoá học) 

 Đánh giá làm việc nhóm (AM11) 

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

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

chí đánh giá được công bố trong giáo trình. 

 Báo cáo khoá luận (AM12) 

Trong phương pháp này, sinh viên phải nộp báo cáo bằng văn bản và trình bày bằng miệng 

cho hội đồng gồm 3-5 thành viên bao gồm một người phản biện chính. Hội đồng sẽ cho 

điểm theo mẫu đánh giá.  

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH 

2.1. Cấu trúc chương trình 

Bảng 2.1: Các khối kiến thức và tín chỉ 

TT Khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Bắt buộc Tự chọn 

1 Khối kiến thức đại cương 50  
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2 Khối kiến thức ngành 30  

3 Khối kiến thức chuyên ngành   

 - Các học phần 

- Luận văn tốt nghiệp 

34 

10 

9 

Total 124 9 

 

Khối kiến thức giáo dục đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và 

những kỹ năng chung cơ bản, không chỉ tạo nên nền móng cho các môn học sau này trong 

chương trình nhưng cũng hỗ trợ sinh viên trong việc học sau tốt nghiệp.  

Khối kiến thức ngành giúp bổ sung kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoạt động quản trị 

và vận hành kinh doanh, bởi vì nguồn nhân sự, những người làm việc trong những công ty 

kinh doanh quốc tế chắc chắn cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ để làm 

việc trong một môi trường quốc tế. 

Khối kiến thức chuyên ngành hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực chuyên nghiệp (tập trung 

hơn vào tư duy bậc cao) trong kinh doanh quốc tế, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. 

 

2.2. Môn học 

 

Bảng 2.2: Các môn học và số tín chỉ 

 

TT 
Mã môn 

học 
Môn học 

Phân bổ thời gian 

Tín chỉ Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tổng 

1. Khối kiến thức đại cương 

1 LAW1001 Pháp luật dại cương 21 9 30 2 

2 MAT1001 
Toán ứng dụng trong Kinh tế và Kinh 

doanh 
45 0 45 3 

3 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 38 7 45 3 

4 MGT1001 Kinh tế vi mô 36 9 45 3 

5 MGT1002 Quản trị học 30 15 45 3 

6 MIS1001 Tin học văn phòng 22 23 45 3 

7 SMT1001 
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lenin 1 
21 9 30 2 

8 ENG1011 PRE-IELTS 1 22 23 45 3 

9 ENG1012 PRE-IELTS 2 20 10 30 2 

10 TOU1001 Giao tiếp kinh doanh 22 23 45 3 

11 SMT1002 
Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lenin 2 
39 6 45 3 

12 SMT1014 Tư tưởng Hồ Chí Minh 24 6 30 2 

13 ENG1013 IELTS Beginners 1 15 30 45 3 

14 ENG1014 IELTS Beginners 2 16 14 30 2 

15 SMT1003 
Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 
36 9 45 3 
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16 ENG2011 IELTS Pre-intermediate 1 30 15 45 3 

17 ENG2012 IELTS Pre-intermediate 2 30 0 30 2 

18 ENG2013 IELTS Intermediate 1 17 28 45 3 

19 ENG2014 IELTS Intermediate 2 7 23 30 2 

2. Khối kiến thức ngành 

20 LAW2001 Luật kinh doanh 30 15 45 3 

21 STA2002 Thống kê trong kinh doanh và kinh tế 33 12 45 3 

22 FIN2001 Thị trường và các định chế tài chính 30 15 45 3 

23 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 27 18 45 3 

24 HRM2001 Hành vi tổ chức 30 15 45 3 

25 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 30 15 45 3 

26 MKT2001 Marketing căn bản 34 11 45 3 

27 ACC1001 Nguyên lý kế toán  30 15 45 3 

28 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 28 17 45 3 

29 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 12 33 45 3 

3. Khối kiến thức chuyên ngành 

Môn học bắt buộc 

30 IBS2002 Kinh tế quốc tế 40 5 45 3 

31 FIN3004 Tài chính doanh nghiệp 21 24 45 3 

32 IBS3005 Quản trị kinh doanh quốc tế 30 15 45 3 

33 IBS3007 Quản trị đa văn hoá 30 15 45 3 

34 IBS2003 Giao dịch thương mại quốc tế 33 12 45 3 

35 IBS3002 Logistics và thương mại quốc tế 26 19 45 3 

36 IBS3004 Kinh doanh xuất nhập khẩu 30 15 45 3 

37 IBS3009 Thanh toán trong ngoại thương 33 12 45 3 

38 IBS3013 Đàm phán kinh doanh 30 15 45 3 

39 IBS3014 Vận tải đa phương thức 34 11 45 3 

40 RMD3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 15 15 30 2 

41 IBS3095 Đề án kinh doanh quốc tế 3 27 30 2 

42 IBS4002 Khoá luận tốt nghiệp - - - 10 

Môn học tự chọn 

43 IBS3003 Đầu tư quốc tế 24 21 45 3 

44 ACC2002 Kế toán quản trị 20 25 45 3 

45 COM3003 Quản trị quan hệ khách hang 30 15 45 3 

46 COM3001 Thương mại điện tử 26 19 45 3 

47 IBS3006 Quản trị chiến lược toàn cầu 22 23 45 3 

48 HOS3001 Marketing dịch vụ 21 24 45 3 

49 MKT3012 Marketing kinh doanh (B2B) 33 12 45 3 

50 MKT3003 Hành vi người tiêu dung 22 23 45 3 

51 IBS3001 Đạo đức kinh doanh 24 21 45 3 

52 IBS3008 Quản trị tài chính quốc tế 30 15 45 3 

53 IBS3010 Marketing quốc tế 30 15 45 3 
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2.3. Hoạt động ngoại khoá liên quan đến môn học 

- Chương trình đào tạo của Khoa có các hoạt động ngoại khóa đa dạng tương ứng với 

các tiêu chuẩn đầu ra để hỗ trợ sinh viên xây dựng và phát triển các kỹ năng và thái độ. Các 

hoạt ngoại khoá liên quan đến môn học bao gồm các chuyến đi thực tế, cụ thể là cảng Tiên 

Sa. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội nói chuyện với các doanh nghiệp về chủ đề liên quan đến 

nội dung học tập. 

2.4. Các hoạt động ngoại khoá khác 

Bên cạhnh chương trình giảng dạy, Khoa Thương mại cũng tổ chức cho sinh viên nhiều các 

hoạt ngoại khoá như sau: 

- Các hoạt động được tổ chức bởi Chi đoàn Khoa như lễ đón tân sinh viên năm nhất, các 

chuyến đi tình nguyện (ví dụ: Đông Ước Mơ, chuyến đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa), 

thi khiêu vũ… 

- Hội thảo với các doanh nghiệp và cựu sinh viên. 

2.5. Các chương trình tham khảo 

 

Đại học Tên viết tắt Đia chỉ Website 

Australian National University ANU 
https://www.anu.edu.au/ 
 

University of New South Wales UNSW https://www.unsw.edu.au/ 

University of Sydney Usyd https://sydney.edu.au/ 

Newcastle University--UK NU 

https://www.newcastle.edu.au/ 

University of Leeds-UK UL 

https://www.leeds.ac.uk 

University of Minnesota-US UM https://twin-cities.umn.edu/ 

Đại học Ngoại Thương-VN FT http://ftu.edu.vn 
Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia 
thành phố Hồ Chí Minh IU 

https://hcmiu.edu.vn/ 

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội NEU https://neu.edu.vn/ 

University Kuala Lumpur-Malaysia UKL http://www.ueh.edu.vn/ 

 

 

 

 

 

https://twin-cities.umn.edu/
http://www.ftu.edu.vn/
https://hcmiu.edu.vn/
https://neu.edu.vn/
http://www.ueh.edu.vn/
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2.6. Lộ trình học 

 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 
Bước 

6 

[Law1001] Pháp Luật Đại Cương 

(2) 
[Law2001] Luật Kinh Doanh(3)  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
[I

B
S

4
0
0
2

] 
K

H
O

Á
 L

U
Ậ

N
 T

Ố
T

 N
G

H
IỆ

P
  

(3
) 

[Mat1001] Toán Ứng Dụng Kinh 

Doanh Và Kinh Tế (3) 

[Sta2002] Thống Kê Kinh Doanh Và Kinh Tế 

(3) 
  

[Eco1001] Kinh Tế Vĩ Mô (3) 

[Ibs3003] Đầu Tư Quốc Tế (3)   

[FIN2001] Thị Trường Và Các Định Chế Tài 

Chính (3) 

[FIN3004] Tài Chính Doanh Nghiệp (3)  
[IBS3008] Quản Trị Tài Chính 

Quốc Tế (3) 

[Mgt1001] Kinh Tế Vi Mô (3) 
 

[IBS2002] Kinh Tế Quốc Tế (3) 

[ACC1001] Nguyên Lý Kế Toán (3) [ACC2002] Kế Toán Quản Trị (3)   

 

[MGT2002] Nhập Môn Kinh Doanh (3) 
[IBS2001] Kinh Doanh Quốc Tế (3) 

 [IBS3005] Quản Trị Kinh Doanh Quốc 

Tế (3) 

[IBS3095] Đề Án Kinh Doanh Quốc Tế 

(2) 

  
[IBS3006] Quản Trị Chiến Lược Toàn 

Cầu (3) 

   [IBS3001] Đạo Đức Kinh Doanh (3)  

[[Mgt1002] Quản Trị Học 

   [Ibs3007] Quản Trị Đa Văn Hoá (3)  

[HRM2001] Hành Vi Tổ Chức (3) 

 

[TOU1001] Giao Tiếp Kinh Doanh (3) 

[MIS2002] Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (3) 

[MIS1001] Tin Học Văn Phòng (3) 

 [SMT1001] Các Nguyên Lý Cơ 

Bản Của Chủ Nghĩa Mac-Lenin 1 

(2) 

[SMT1002] Các Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ 

Nghĩa Mac-Lenin 2 (3) 

[SMT1003] Đường Lối Cách Mạng Đảng 

Cộgn Sản Việt Nam (3) 
 

[SMT1004] Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2)    

  [MKT2001] Marketing Căn Bản (3) 

          [IBS3010] E: Marketing Quốc Tế (3) 

[HOS3001] Marketing Dịch Vụ (3)  

 

[MKT3012] Marketing Kinh Doanh (3) 

[MKT3003] Hành Vi Người Tiêu Dùng (3)  

[COM3003] Quản Trị Quan Hệ Khách 

Hàng (3) 

 

[IBS2003] Giao Dịch Thương Mại Quốc 

Tế (3) 

 [IBS3004] Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu 

(3) 
 

  [IBS3013] Dàm Phán Kinh Doanh (3)  

 
 [IBS3002] Logistics Và Thương Mại 

Quốc Tế (3) 
 

 
 [IBS3009] Thanh Toán Trong Ngoại 
Thương (3) 

 [COM3001] Thương Mại Điện Tử (3)  

  [IBS3014] Vận Tải Đa Phương Thức (3)  

 
 [RMD3001] Phương Pháp Nghiên Cứu 
Khoa Học (2) 

[ENG1011] Pre-IELTS1 (3) 

[ENG1012] Pre-IELTS2 (2) 

[ENG1013] IELTS Beginner 1 (3) 

[ENG1014] IELTS Beginner 2 (2) 

[ENG2011] IELTS Pre-intermediate 1 (3) 

[ENG2012] IELTS Pre-intermediate 2 (2) 

[ENG2013] IELTS Intermediate 1 (3) 

[ENG2014] IELTS Intermediate 2 (2) 
[ENG3001] Tiếng Anh Kinh Doanh (3) 

Ghi chú:      

[…]: Mã môn học […]:Mã môn học 
Khối Kiến Thức Đại 

Cương 
 Khối Kiến Thức Ngành  

Khối Kiến Thức 

Chuyên Ngành 
 

Khối Kiến Thức Tự 

Chọn 
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3. HƯỚNG DẪN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Ngoại thương) được áp 

dụng từ năm 2015. 

Quá trình giảng dạy được thiết kế dựa trên cấu trúc của chương trình, ý kiến đóng góp từ 

các giảng viên trong Khoa và các yêu cầu cụ thể cho từng học phần. Đối với các môn học 

tự chọn, Khoa Thương mại hướng dẫn sinh viên chọn các mô-đun phù hợp nhất để thích 

ứng với các điều kiện thực tế và các yêu cầu xã hội. 

Trưởng khoa chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn quá trình xây dựng và phát triển các 

đề cương chi tiết học phần để phù hợp với mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn nhập học và nhu 

cầu của sinh viên và xã hội. 

Cấu trúc chương trình luôn được xem xét và cập nhật hàng năm để phù hợp với những thay 

đổi. Cứ sau 5 năm, bản mô tả chương trình đào tạo được xem xét và có thể có những thay 

đổi cho phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

 

 

                                                                                                  HỘI ĐỒNG 

                                                                       XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 


