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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

7.1. Chương trình Quản trị kinh doanh, khóa 2015 – 2019 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Anh văn 1 

Học phần Anh văn 1 là học phần đào tạo tiếng Anh dành 

cho sinh viên không chuyên bậc đại học và cao đẳng. Học phần 

này nhằm củng cố và trang bị cho sinh viên hệ thống hóa kiến 

thức  ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh ở trình độ A1-A2 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

vấn đáp 

2 Anh văn 2 

Học phần này nhằm củng cố và trang bị cho hoc viên hệ 

thống hóa kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh ở trình độ 

A2. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp một số kiến thức rất 

cơ bản về văn hóa của một số nước nói tiếng Anh và cung cấp 

các tình huống, ngữ cảnh giúp sinh viên thực hành và vận dụng 

các chủ điểm ngữ pháp, từ vựng đã học vào thực tế cuộc sống. 

Qua đó, sinh viên có thể: tránh được một số lỗi ngữ pháp 

thường gặp trong quá trình giao tiếp; hiểu được các câu và cấu 

trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp 

cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

vấn đáp 



hỏi đường, việc làm); trao đổi thông tin về những chủ đề đơn 

giản, quen thuộc hằng ngày;  mô tả đơn giản về bản thân, môi 

trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

3 
Anh văn chuyên 

ngành (1) 

 Môn học giúp sinh viên: 

- Giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về 

Quản trị học; 

- Hiểu biết các khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và nghệ 

thuật lãnh đạo; 

- Sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành quản trị để 

có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề 

trong lĩnh vực này; 

- Áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu 

tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

vấn đáp 

4 
Anh văn chuyên 

ngành 2 

Môn học giúp sinh viên: 

- Giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về 

Quản trị học; 

- Hiểu biết các khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và nghệ 

thuật lãnh đạo; 

- Sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành quản trị để 

có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề 

trong lĩnh vực này; 

- Áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu 

tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

vấn đáp 

5 
Đàm phán trong 

kinh doanh 

Môn Đàm phán trong kinh doanh là học phần về khả năng 

thương thuyết bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung sau : 

- Các dạng đàm  phán, các khái niệm cơ bản cần ghi nhớ trong 

nghệ thuận đàm phán ; 

- Các bước chuẩn  bị trước và trong khi tiến hành quá trình 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



đàm phán ; 

- Các chiến thuật áp dụng và những sai lầm thường gặp trong 

quá trình đàm phán ; 

- Cách giành lợi thế trong đàm phán, rút kinh nghiệm và cải 

thiện khả năng đàm phán ; 

- Những yếu tố tác động đến quá trình đàm phán 

6 
Đàm phán trong 

kinh doanh 

Môn Đàm phán trong kinh doanh là học phần về khả năng 

thương thuyết bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung sau : 

- Các dạng đàm  phán, các khái niệm cơ bản cần ghi nhớ 

trong nghệ thuận đàm phán ; 

- Các bước chuẩn  bị trước và trong khi tiến hành quá trình 

đàm phán ; 

- Các chiến thuật áp dụng và những sai lầm thường gặp 

trong quá trình đàm phán ; 

- Cách giành lợi thế trong đàm phán, rút kinh nghiệm và 

cải thiện khả năng đàm phán ; 

- Những yếu tố tác động đến quá trình đàm phán 

2 (2 +  0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



7 
Đạo đức kinh 

doanh 

Về kiến thức:  

- Khái niệm, các đặc tính và cá bộ phận cầu thành đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Các cơ sở và biện pháp xây dựng đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

- Nội dung quản lý thay đổi đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

      Về kỹ năng: 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiện 

cứu bản chất và vai trò của đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực 

hiện xây dựng nội dung đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp tại một công ty 

     Về thái độ: 

- Có ý thức đúng đắn trong việc xây dựng đạo đức kinh 

doanh và văn hóa doanh nghiệp 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



8 

Đạo đức kinh 

doanh và Văn 

hóa doanh nghiệp 

Về kiến thức:  

- Khái niệm, các đặc tính và cá bộ phận cầu thành đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Các cơ sở và biện pháp xây dựng đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

- Nội dung quản lý thay đổi đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

      Về kỹ năng: 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiện 

cứu bản chất và vai trò của đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực 

hiện xây dựng nội dung đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp tại một công ty 

Về thái độ: 

- Có ý thức đúng đắn trong việc xây dựng đạo đức kinh 

doanh và văn hóa doanh nghiệp. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

9 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết 

định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mang 

nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và là nền tảng quan trọng 

trong việc nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của các ngành 

khoa học xã hội. 

Học phần này sẽ cung cấp những kiến thức về hệ thống những 

đường lối cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng niềm 

tin, có ý thức tán thành, ủng hộ chủ trương, đường lối chính 

sách của Đảng. Nội dung gồm 8 chủ đề: Chương 1: Sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



của Đảng; Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương 4: Đường 

lối công nghiệp hoá; Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương 6: Đường lối 

xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7: Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương 8: Đường lối đối 

ngoại.  

10 
Giao tiếp trong 

kinh doanh  

Môn học giao tiếp trong kinh doanh cung cấp các kiến 

thức cho sinh viên : 

- Ứng dụng các nguyên tắc giao tiếp trong cuộc sống và 

trong công việc ; 

- Ứng dụng giao tiếp trong một số hình thức giao tiếp như 

qua điện thoại, tiếp khách trực tiếp ; 

- Ứng dụng các kỹ năng thương lượng và giải quyết xung 

đột trong đời sống và công việc ; 

- Nhận diện các nguyên lý của kỹ năng trong giao tiếp 

- Ứng dụng các kỹ năng thuyết trình, báo cáo trong công 

việc 

2 (2 +  0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

11 
Hành vi khách 

hàng 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về hành vi khách hàng thông qua các lý thuyết về tâm lý học, 

tâm lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và kinh 

tế học. Qua môn học sinh viên sẽ thông hiểu về vai trò trung 

tâm của khách hàng trong công tác marketing và có thể vận 

dụng các mô hình tiếp thu từ môn học làm công cụ phân tích 

hành vi khách hàng trong điều kiện thực tế.  

Chiến lược marketing sẽ được xem xét dưới góc độ xã hội rộng 

hơn và sẽ bao gồm những vấn đề đương đại như đạo đức kinh 

doanh, các quy định của Nhà nước, phong trào bảo vệ người 

tiêu dùng… Nội dung cụ thể bao gồm các khái niệm hành vi 

khách hàng ứng dụng trong việc ra quyết định marketing, các 

mô hình hành vi tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



ra quyết định mua hàng của khách hàng, và nghiên cứu hành vi 

khách hàng. 

12 Kế toán quản trị 

Môn kế toán quản trị đi vào các nội dung cụ thể sau: tổng 

quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí phục vụ 

cho kế toán quản trị, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng 

– lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, 

đánh giá trách nhiệm quản lý, các quyết định về giá, thông tin 

thích hợp cho việc ra quyết định. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

13 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

Sau khi kết thúc xong đợt thực tập tốt nghiệp tại các đơn 

vị thực tập như doanh nghiệp, ngân hàng... sinh viên đã hoàn 

chỉnh báo cáo thực tập 1. Và sau đó sinh viên sẽ tiến hành làm 

Khóa luận tốt nghiệp nếu đạt đủ điều kiện yêu cầu của Khoa và 

của Trường. Học phần Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp sinh 

viên có được: 

- Kiến thức về các vấn đề của tổ chức trong thực tiễn 

- Kinh nghiệm thu thập tài liệu 

- Kinh nghiệm trình bày một vấn đề nghiên cứu 

- Thuyết trình và hùng biện trước hội đồng khoa học 

7 (0 + 7) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Do Hội đồng 

Bảo vệ khóa 

luận đánh giá 

14 Kinh tế lượng 

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, 

không đi sâu về hướng lý thuyết và chứng minh về mặt toán 

học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử 

dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích 

kinh tế, phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình 

phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình 

bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; cách 

phát hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các 

dạng hàm toán học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng 

cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



15 

Kinh tế phân tích 

hoạt động kinh 

doanh xuất nhập 

khẩu 

Đây là môn học thuộc chuyên ngành ngoại thương cung 

cấp các kỹ năng đánh giá nhằm giúp cho người học sử dụng các 

phương pháp phân tích vào việc phân tích kết quả sản xuất kinh 

doanh xuất nhập khẩu, các yếu tố sản xuất vào kinh doanh, các 

chi phí hoạt động kinh doanh; phân tích lợi nhuận vào hiệu quả 

kinhh doanh, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu. Môn học giúp người học nhận diện, phân tích đánh 

giá tình tình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu. Qua đó, người học có thể xây dựng được các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại 

doanh nghiệp. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

16 Kinh tế phát triển 

Môn Kinh tế phát triển nhằm trang bị cho sinh viên kinh tế 

kiến thức cơ bản, những lý thuyết xây dựng mô hình kinh tế 

tăng trưởng, những vấn đề chủ yếu của phát triển kinh tế 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

17 Kinh tế quốc tế 

Nội dung môn học Kinh tế quốc tế bao gồm các vấn đề 

lớn: Lý thuyết về mậu dịch quốc tế: Giới thiệu các lý thuyết cổ 

điển về mậu dịch quốc tế và lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc 

tế. Thuế quan và phi thuế quan: Phân tích cân bằng tổng quát về 

thuế quan và giới thiệu các hàng rào mậu dịch phi thuế quan. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

18 Kinh tế vi mô 

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu 

cách thức mà các hộ gia đình, các doanh nghiệp ra quyết định và 

tác động lẫn nhau trong một thị trường nào đó ở giác độ chi tiết, 

riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề 

chung: Giới thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế 

vi mô. Cung & cầu: giải thích các yếu tố xác định hàm số cung 

và hàm số cầu, các quy luật tác động đến cung và cầu. Lý thuyết 

người tiêu dùng: nghiên cứuhành vi người tiêu dùng và phương 

pháp lựa chọn tối ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: nghiên 

cứu hành vi nhà sản xuất, phương pháp lựa chọn tối ưu, đặc 

điểm và tính chất của các loại thị trường 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 



19 Kinh tế vĩ mô 

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu 

cách thức tác động của các chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế 

quốc gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Khái quát về 

kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và 

các công cụ điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng 

quốc gia: Giới thiệu phương pháp xác định sản lượng quốc gia 

(GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở: 

Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự 

thay đổi của các thành phần trong tổng cầu tác động đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu cung-cầu, sự cân 

bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới 

thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân thanh toán và tác động của 

TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu 

đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền 

tệ. Tổng cung – Tổng cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và 

mô hình AS – AD. Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô: Nghiên 

cứu tác động của các chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất 

nghiệp: Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp 

hạn chế. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

20 
Kỹ năng làm việc 

nhóm 

Học phần này cung cấp cho sinh viên: 

- Các khái niệm về nhóm làm việc   

- Sự cần thiết thành lập nhóm  

- Phát triển và nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm 

- Bài học kinh nghiệm   

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

21 
Kỹ thuật nghiệp 

vụ ngoại thương 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản 

về nghiệp vụ ngoại thương như: 

- Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms. 

- Nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật về thương lượng trong hợp 

đồng ngoại thương. 

- Soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

tự luận 



- Chứng từ xuất nhập khẩu. tổ chức thực hiện hợp đồng 

ngoaị thương. 

22 
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Học phần được thể hiện thành 12 chương, bao gồm những 

nội dung cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh tế, nhằm đáp 

ứng yêu cầu tìm hiểu về lịch sử phát triển của khoa học kinh tế 

cho sinh viên, giới thiệu những quan điểm tư tưởng và học 

thuyết kinh tế cơ bản qua các thời đại lịch sử, quá trình phát 

sinh, phát triển đấu tranh và thay thế lẫn nhau giữa các học 

thuyết kinh tế, và nhất là ý nghĩa lý luận và thực tiễn của từng 

học thuyết trong xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt 

Nam. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

23 
Logic học đại 

cương 

Học phần cung cấp hệ thống các hình thức và quy luật cơ 

bản của tư duy: Ngoài 1 chương mở đầu Đại cương về logic học 

giới thiệu khái lược về đối tượng và một số vấn đề chung của 

môn Logic học đại cương. Nội dung môn học được cấu trúc 

thành 05 chương: Những quy luật cơ bản của tư duy; Khái 

niệm; Phán đoán; Suy luận; Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

24 Luật kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về lĩnh vực pháp luật kinh tế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp 

tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh 

viên có những nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những 

hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

25 

Lý thuyết xác 

suất và thống kê 

toán 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên 

những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán. 

Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để xây dựng 

các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không 

đầy đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học 

được phải có tính thực tiễn để người học có thể áp dụng vào 

thực tế của ngành học. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



26 
Marketing căn 

bản 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra các hoạt động 

cơ bản trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và mong 

muốn của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức cơ bản về 

Marketing còn giúp sinh viên lý giải được một số sự vật hiện 

tượng xảy ra trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, trong suốt quá 

trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: 

tư duy phản biện (cấp độ cơ bản), kỹ năng làm việc nhóm; và 

nhận thức những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một 

người làm marketing.  

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

27 
Marketing dịch 

vụ 

Theo sau học phần Marketing căn bản, Marketing dịch vụ 

được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết được 

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã và đang áp dụng để thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu của họ, bao gồm quá 

trình tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xác định 7 thành phần cơ 

bản trong một chiến lược marketing hỗn hợp, phương pháp giúp 

điều tiết giữa nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ của doanh 

nghiệp,… Những vấn đề thực tế sẽ được đưa ra mổ xẻ trong 

suốt quá trình học bởi khả năng tư duy và trình bày của mỗi sinh 

viên. Ngoài ra, sinh viên còn được tạo điều kiện hoạt động trong 

đội nhóm và thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như tác phong 

làm việc chuyên nghiệp để cùng nhau đạt được mục tiêu đã đề 

ra. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

28 Marketing du lịch 

Nội dung học phần sẽ góp phần mang lại những kiến thức 

và kỹ năng chung nhất, cơ bản nhất về một trong những chức 

năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình marketing du lịch.  

Môn học nhằm củng cố cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về marketing, trang bị cho sinh viên những kiến thức về 

marketing du lịch, giúp sinh viên hiểu rõ và nhìn nhận một cách 

có hệ thống những kinh nghiêm thực tế về marketing du lịch và 

hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú tại các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



29 
Marketing quốc 

tế 

Marketing quốc tế bao gồm phạm vi kiến thức cơ bản giúp 

doanh nghiệp có thể triển khai được các hoạt động kinh doanh 

và các hoạt động marketing hỗ trợ trong quá trình thâm nhập thị 

trường quốc tế. Môn học này là học phần quan trọng của chuyên 

ngành Kinh doanh quốc tế, nhằm trang bị cho sinh viên kiến 

thức bổ sung và mở rộng kiến thức đã học ở môn học Marketing 

căn bản như: nghiên cứu, hoạch định marketing trong môi 

trường kinh doanh quốc tế và triển khai hiệu quả phối thức 

marketing quốc tế mở rộng (7P), đặc biệt trong marketing dịch 

vụ hiện nay. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

30 
Môi trường và 

con người 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên 

những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán. 

Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để xây dựng 

các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không 

đầy đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học 

được phải có tính thực tiễn để người học có thể áp dụng vào 

thực tế của ngành học. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

31 
Nghệ thuật lãnh 

đạo 

- Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan 

đến hoạt động lãnh đạo. Trên cơ sở đó đi vào phân tích : Bản 

chất của lãnh đạo, phẩm chất và kĩ năng của nhà lãnh đạo, việc 

sử dụng quyền lực của nhà lãnh đạo sao cho có hiệu quả nhất, 

sự phù hợp giữa phong cách của nhà lãnh đạo với từng hoàn 

cảnh cụ thể, phát huy năng lực tập thể, khảo sát, đánh giá hiệu 

quả lãnh đạo theo phương pháp khoa học, nhằm đánh giá năng 

lực lãnh đạo, phân biệt được mặt mạnh, yếu của người lãnh đạo 

và phân rõ trách nhiệm lãnh đạo…  

 - Học phần này rất cần thiết đối với sinh viên khi tiếp cận 

thực tế trong quá trình ra quyết định.  

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



32 
Nghiên cứu 

Marketing 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên hiểu 

được vai trò, lợi ích của nghiên cứu marketing, mối quan hệ 

giữa nghiên cứu marketing và xây dựng chiến lược kinh doanh 

nhằm xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng mục tiêu. Những kiến thức về nghiên cứu Marketing còn 

giúp sinh viên nắm được các phương pháp nghiên cứu 

marketing, biết cách thẩm định, đánh giá báo cáo kết quả, phân 

tích kết quả nghiên cứu thị trường, ứng dụng nghiên cứu 

Marketing cho những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, 

trong suốt quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ 

năng cá nhân: tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và 

nhận thức những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một 

người làm marketing. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

33 
Nghiên cứu thị 

trường 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên hiểu 

được vai trò, lợi ích của nghiên cứu thị trường, mối quan hệ 

giữa nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 

nhằm xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng mục tiêu. Những kiến thức về nghiên cứu thị trường còn 

giúp sinh viên nắm được các phương pháp nghiên cứu thị 

trường, biết cách thẩm định, đánh giá báo cáo kết quả, phân tích 

kết quả nghiên cứu thị trường, ứng dụng nghiên cứu thị trường 

cho những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, trong suốt 

quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá 

nhân: tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức 

những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm 

marketing 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

34 
Nghiệp vụ hải 

quan 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các tổ 

chức hải quan quốc tế, các hiệp định quốc tế về hải quan mà 

Việt Nam tham gia: RKC, SAFE, HS, ATA… Cụ thể hơn, sinh 

viên được học luật hải quan Việt Nam 2013, cách điền tờ khai 

hải quan điện tử, thuế XNK, soạn bộ hồ sơ hải quan và qui trình 

khai báo hải quan hiện nay. 

2 (1 + 1) 30 tiết 

 

Hình thức thi: 

Tiểu luận 



35 
Nguyên lý kế 

toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản nhất về kế toán – một trong những công 

cụ quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày 

về những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của 

kế toán, nguyên tắc và các phương pháp kế toán được vận dụng 

cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán 

(như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc 

định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng đơn 

giản,…) 

3 (2 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Tự luận + Trắc 

nghiệm 

36 
Nguyên lý thống 

kê kinh tế  

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những 

cơ sở lý luận, phương pháp luận của thống kê học ; cung cấp hệ 

thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp 

trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ sở 

cho dự báo các hiện khoa học và logic. Học phần còn là nền 

tảng quan trọng cho các học phần có liên quan như Phương 

pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa học 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

37 

Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác Lênin 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ 

nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ 

vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được 

cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao 

quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp 

luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình 

bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; 

phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những 

nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ 

nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực 

và triển vọng. 

5 (3 + 2) 75 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



38 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các 

kiến thức về Phân tích đánh giá các hoạt động SXKD của doanh 

nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, chức năng và 

tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh trong doanh 

nghiệp; Các phương pháp và kỹ thuật phân tích HĐKD; Ứng 

dụng các phương pháp phân tích vào phân tích cụ thể các mặt 

của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản xuất về khối 

lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí và giá thành 

cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành, phân tích 

doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu - 

lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của doanh nghiệp. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

39 
Pháp luật đại 

cương 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 

về nhà nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, nội dung 

của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về 

nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh 

đó, học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành 

bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật 

Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới theo 

yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

40 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong 

lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực 

hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc lập 

cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác 

định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu 

thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập dữ 

liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên cứu...).  

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



41 
Quan hệ công 

chúng 

Học phần đề cập đến những nội dung, quy trình và công 

cụ chính được sử dụng trong lĩnh vực PR trên nền tảng nghiên 

cứu, vận dụng và phát triển hệ thống cơ sở lý thuyết của tâm lý 

học, tâm lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và 

kinh tế học. Nội dung của môn học bao gồm: PR và vai trò của 

nó trong hoạt động của doanh nghiệp; những tiêu chuẩn và yêu 

cầu thiết yếu đối với người làm công tác PR; tiến trình hoạch 

định PR; quan hệ báo chí; lập kế hoạch tổ chức sự kiện & tài 

trợ; quản lý khủng hoảng và PR nội bộ. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

42 
Quản trị bán 

hàng 

Nội dung của môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, 

tư duy trong việc thực hiện  công việc quản trị bán hàng: giới 

thiệu về công việc bán hàng, gồm tổng quan về quản trị bán 

hàng, hoạch định bán hàng, tổ chức bán hàng, tuyển chọn và 

huấn luyện bán hàng, lãnh đạo và động viên lực lượng bán hàng 

và kiểm soát bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám 

đốc bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn 

ngạch, tổ chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất 

của lực lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng… 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

43 
Quản trị bán 

hàng 

Nội dung của môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, 

tư duy trong việc thực hiện  công việc quản trị bán hàng: giới 

thiệu về công việc bán hàng, gồm tổng quan về quản trị bán 

hàng, hoạch định bán hàng, tổ chức bán hàng, tuyển chọn và 

huấn luyện bán hàng, lãnh đạo và động viên lực lượng bán hàng 

và kiểm soát bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám 

đốc bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn 

ngạch, tổ chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất 

của lực lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng… 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



44 
Quản trị chất 

lượng 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức thuộc lý thuyết 

chung, chuyên ngành cơ bản về QTCL hiện đang áp dụng trên 

thế giới và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với QTCL 

từng loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi với tinh thần 

“dĩ bất biến - ứng vạn biến”. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với 

các công cụ, kỹ thuật kiểm soát chất lượng phù hợp với từng 

loại hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp  phản biện, phân tích, 

tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến.  

- Triển khai tốt phương pháp cải tiến HTQLCL theo thông 

lệ quốc tế. 

3 (3 + 0) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 

45 
Quản trị dự án 

đầu tư 

Môn Quản trị dự án trang bị cho người học những kiến 

thức lý thuyết về dự án đầu tư, bao gồm: khái niệm đầu tư, ý 

nghĩa của dự án đầu tư, phân loại dự án đầu tư; quản trị dự án 

đầu tư, ý nghĩa của quản trị dự án đầu tư... Môn Quản trị dự án 

đi sâu vào các nội dung phân tích, quản trị điều hành dự án, bao 

gồm: Phân tích thị trường trong quản trị điều hành dự án;  phân 

tích kỹ thuật dự án, lập kế hoạch tiến độ thi công dự án; vấn đề 

tổ chức, nhân sự của dự án; phân tích, tính toán các chỉ tiêu tài 

chính và phân tích vấn đề kinh tế - xã hội của dự án.  

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

46 
Quản trị hành 

chính văn phòng 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về quản trị Hành chánh văn phòng, bao gồm những yếu tố 

môi trường tổng quát nhất tác động đến văn phòng của doanh 

nghiệp, của tổ chức, và những chức năng cơ bản của quản trị 

Hành chánh văn phòng trong tổ chức, trong đơn vị kinh doanh, 

bao gồm: hoạch định, tổ chức, điều khiển lãnh đạo, và kiểm tra/ 

kiểm soát công việc văn phòng. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



47 Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản 

trị một tổ chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ 

nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh 

nghiệp), bao gồm: khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các 

chức năng cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà 

quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh 

nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. 

Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một 

số mô hình quản trị hiện đại.  

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

48 
Quản trị kênh 

phân phối 

Môn học “Quản trị hệ thống phân phối” nhằm giới thiệu 

các kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành hệ thống phân 

phối sản phẩm (chuỗi các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng) được 

áp dụng trong các doanh nghiệp. Cụ thể, môn học này trang bị 

cho sinh viên các kiến thức cơ bản chính: vai trò, tầm quan 

trọng của hệ thống phân phối đối với doanh nghiệp trong việc 

thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đề ra, việc thiết kế 

kênh phân phối được tiến hành ra sao, chọn lựa và đánh giá các 

thành viên trong hệ thống phân phối như thế nào, chính sách, 

biện pháp để kích thích các thành viên trong hệ thống phân phối 

hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất theo mục tiêu đề ra… 

Nghiên cứu các kênh phân phối đề cập đến hoạt động phân phối 

trong chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix). Các nhà 

phân phối trung gian như đại lý và bán lẻ, tác động của các yếu 

tố khác trong marketing hỗn hợp đối với quản lý kênh phân phối 

cũng được giới thiệu trong môn học này. Ngoài ra, môn học 

cũng trình bày các vấn đề về thiết kế và cơ cấu kênh, các hình 

thức khuyến khích, các xung đột, và kiểm soát kênh phân phối. 

Bên cạnh việc cung cấp lý thuyết, các tình huống thực tế của 

một số doanh nghiệp lớn trên thị trường Việt Nam sẽ được 

giảng viên đưa ra để sinh viên thực hành theo nhóm nhằm áp 

dụng lý thuyết vào các tình huống cụ thể. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



49 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về những hoạt 

động chủ yếu của các tổ chức Đa quốc gia, và khía cạnh quốc tế 

trong tiến trình quản trị của các tổ chức này; nhấn mạnh sự khác 

biệt về những chức năng quản trị giữa công ty hoạt động kinh 

doanh quốc tế và công ty chỉ hoạt động trong môi trường nội 

địa. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những chiến lược cạnh 

tranh trên thị trường toàn cầu và xâm nhập thị trường thế giới. 

Sinh viên sẽ được trang bị cơ sở lý luận và phương pháp để phát 

triển tư duy và thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế sau này. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

50 Quản trị logictics 

Quản trị Logistics là môn học nghiên cứu các hoạt động tổ 

chức, xây dựng, và quản lý hệ thống chuổi hoạt động cung ứng, 

hỗ trợ xuyên suốt từ khâu đầu vào  đến đầu ra trong doanh 

nghiệp. Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, 

hiểu quản lý chuỗi hoạt động Logistics như một nghề chuyên 

môn và có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Môn 

học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục 

đích, phương pháp, và các kỹ thuật xây dựng hệ  thống quản lý 

hoạt động Logistics để người học có được cái nhìn tổng quát 

trước khi đi vào chuyên sâu. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

51 
Quản trị 

Marketing 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên các 

phương pháp trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và 

mong muốn của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức về quản 

trị Marketing còn giúp sinh viên phân tích tình hình Marketing 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp bằng cách đánh giá được 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp và 

lập chiến lược Marketing, ứng dụng quản lý Marketing cho 

những lĩnh vực kinh doanh khác nhau.. Ngoài ra, trong suốt quá 

trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: 

tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức những 

giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm marketing. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



52 
Quản trị 

marketing 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên các 

phương pháp trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và 

mong muốn của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức về quản 

trị Marketing còn giúp sinh viên phân tích tình hình Marketing 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp bằng cách đánh giá được 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp và 

lập chiến lược Marketing, ứng dụng quản lý Marketing cho 

những lĩnh vực kinh doanh khác nhau.. Ngoài ra, trong suốt quá 

trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: 

tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức những 

giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm marketing. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

53 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng không 

thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. Tất cả các nhà quản tri đều 

tham gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học 

phần này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai 

trò, chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh 

hưởng, ràng buộc (môi trường) của pháp luật,công nghệ, môi 

trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực; phân tích công 

việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây 

dựng chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển 

nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân viên; xây dựng 

chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi ngộ 

đối với lao động, xử lý các quan hệ lao động. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

54 
Quản trị quan hệ 

khách hàng 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn 

bản về  vai  trò và  tầm quan trọng của quản trị quan hệ khách 

hàng, chiến lược quan hệ khách hàng, quản trị   cơ sở dữ liệu 

khách hàng, quản trị xung đột và duy trì sự hài lòng của khách 

hàng. Môn học cũng cung cấp kiến thức về kiểm tra đánh giá và 

điều chỉnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Tri thức 

chuyên môn này giải thích, phân tích và sử dụng các lý thuyết 

và kiến thức cốt lõi trong quản  trị quan hệ khách hàng; Trang bị 

cho người học biết cách lập kế hoạch, phân tích, lãnh đạo và 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



kiểm soát các hoạt động quản lý  quan hệ khách hàng của doanh 

nghiệp; biết cách vận dụng các kỹ năng ra quyết định, giao tiếp,  

quản lý nhóm để thực  hiện công tác duy trì, xây dưng và phát 

triển quan hệ giữa khách hàng  và  doanh  nghiệp. 

55 Quản trị sản xuất 

Học phần quản trị sản xuất  trang bị cho người học những 

kiến thức nền tảng về công tác quản trị sản xuất và điều hành 

trong doanh nghiệp. Người học sẽ được cung cấp các khái niệm, 

thuật ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức và kỹ 

năng về dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất nhà 

máy, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, hoạch định tổng 

hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn kho, 

điều độ sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, giúp 

người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn 

tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

56 Quản trị tài chính 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức 

chuyên sâu cơ bản về tài chính doanh nghiệp: tổng quan về tài 

chính doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của doanh 

nghiệp, quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư 

của doanh nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư của 

doanh nghiệp 

3 (3 +  0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

57 
Quản trị tài chính 

quốc tế 

Học phần cung cấp những vấn đề có liên quan đến các 

mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tiền tệ và 

chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia như: Sự vận động 

giữa các luồng tiền của các quốc gia gồm tỷ giá hối đoái và xác 

lập cán cân thanh toán quốc tế, hoạt động của thị trường tài 

chính quốc tế, hoạt động đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế 

và tài chính công ty đa quốc gia, hoạt động tài trợ quốc tế, 

những chiều hướng vận động mang tính chất toàn cầu hóa của 

những thị trường, định chế, công cụ, kỹ thuật tài chính cho đến 

việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu cầu điều tiết 

và quản lý thị trường tài chính của chính phủ. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



58 
Quản trị thương 

hiệu 

Môn học này giúp sinh viên nắm được những thuật ngữ 

chuyên môn, kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu, những khía 

cạnh chủ yếu của tiến trình quản trị thương hiệu như: tạo dựng, 

duy trì, phát triển, bảo vệ và khai thác giá trị thương hiệu, hiểu 

biết một cách khái quát những công việc, nhiệm vụ, vai trò của 

nhà quản trị thương hiệu và môi trường làm việc trong lĩnh vực 

quản trị thương hiệu. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

59 
Quản trị văn hóa 

xuyên quốc gia 

- Mục tiêu chung: học phần giúp người học nhận thấy sự 

khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, ảnh hưởng của văn hóa 

và sự khác biệt về văn hóa đối với hoạt động quản trị tại những 

doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Từ đó học phần giúp người 

học có kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện các chức năng 

quản trị trong môi trường kinh doanh đa văn hóa. 

      - Mục tiêu cụ thể: học phần giúp người học hiểu được sự 

khác biệt văn hóa giữa các quốc gia và ảnh hưởng của văn hóa 

cũng như sự khác biệt về văn hóa đối với nhà quản trị, đặc biệt 

ảnh hưởng đối với công tác tổ chức, lãnh đạo, quá trình giao tiếp 

và đàm phán. Từ đó học phần giúp người học có kiến thức, kỹ 

năng cần thiết để vượt qua sự khác biệt về văn hóa và thành 

công trong quản trị. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

60 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên 

sâu về Quản trị xuất nhập khẩu: Hoạch định chiến lược kinh 

doanh xuất nhập khẩu; Đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; 

Quản lý hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và tổ chức thực 

hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu. 

Đây là môn học thuộc chuyên ngành ngoại thương nhằm trang 

bị giúp cho người học nắm vững các kiến thức về các điều kiện 

Thương mại Quốc tế (Incoterm), thực tế áp dụng trong điều kiện 

Việt Nam ; các kiến thức và hình thức trong đàm phán ngoại 

thương, cách soạn thảo các thư tín thương mại trong đàm phán 

ngoại thương, cách thức xây dựng các điều khoản của một hợp 

đồng ngoại thương chuẩn bằng tiếng Anh, nhận diện được các 

4 (3 + 1) 60 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



rủi ro có thể có trong một HĐNT và các hạn chế, ngăn ngừa 

chúng. Môn học còn trang bị kiến thức về cách thức tổ chức 

thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu với các nghiệp vụ bổ trợ ( 

nghiệp vụ thuê tàu, bảo hiểm , TTQT), các kiến thức về thuế 

XNK và thủ tục khai báo Hải quan. 

61 
Tài chính – tiền 

tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, 

nó cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tài chính và 

tiền tệ Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc 

gia; Đại cương về Tiền tệ, Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi 

suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm soát lạm phát; 

Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng 

thương mại, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc 

gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài chính quốc tế. Kiến 

thức Tài chính tiền tệ trở thành kiến thức cơ sở, nền tảng để 

người học tiếp cận các môn học chuyên ngành Tài chính ngân 

hàng. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

62 
Tâm lý học đại 

cương 

Giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý; các khái niệm cơ 

bản về tâm lý học: tâm lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân 

cách.  

2 (1 + 1) 30 tiết Trắc nghiệm 

63 
Thanh toán quốc 

tế 

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh 

vực ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác và nghiệp 

vụ liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các 

nghiệp vụ giao dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong 

giao dịch thương mại quốc tế. Cách thức và phương pháp xử lý 

bộ chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên tham gia  

3 (3 + 0) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Tự 

luận 

64 
Thị trường chứng 

khoán 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về thị trường chứng khoán bao gồm: các khái niêm; nguyên 

tắc, cơ chế điều hành; nghiệp vụ giao dịch trên sàn giao dịch tập 

trung, phi tập trung; thị trường chứng khoán phái sinh; cơ chế tổ 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

tự luận 



chức hoạt động và nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán 

và các quỹ đầu tư; hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán 

của cơ quan quản lý. 

65 Thực tập 1 

- Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên hiểu ý nghĩa, tầm 

quan trọng và yêu cầu của báo cáo thực tập. 

- Hướng dẫn cho sinh viên biết cách tìm hiểu thực tế về 

những nội dung thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh đã 

được học và những môn học bổ trợ. 

- Giảng viên có kế hoạch làm việc cụ thể với sinh viên về 

thời gian gặp gỡ, nội dung trao đổi về đề cương sơ bộ, chi tiết, 

kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên theo kế hoạch đã 

thống nhất. 

- Giải đáp những thắc mắc và giúp sinh viên giải quyết hoặc 

khắc phục những khó khăn trong quá trình thực tập. 

- Hướng dẫn và chỉ dẫn về phương pháp nội dung nghiên 

cứu đề tài, cách trình bày báo cáo thực tập 1. 

2 (0 + 2) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

Báo cáo 

66 
Thực tập chuyên 

ngành 

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề 

sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

3 (0 + 3) 45 tiết Báo cáo 



67 Thuế 

Học phần Thuế bao gồm các kiến thức chuyên ngành về 

các luật thuế và ứng dụng kiến thức đó vào quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thực hiện đúng luật 

pháp của nhà nước. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn:  

- Các vấn đề chung: giới thiệu tổng quan về thuế, phí và lệ phí. 

- Chính sách thuế của Việt Nam: bao gồm các luật thuế, pháp 

lệnh thuế hiện hành và các quy định về phí và lệ phí. 

Các vấn đề khác có liên quan: chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, 

xu hướng vận động và điều chỉnh chính sách thuế ở Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

68 
Thương mại điện 

tử 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các 

mô hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận, các quy trình kinh 

doanh, các cơ hội của thương mại điện tử, bản chất quốc tế của 

thương mại điện tử. Ngoài ra, cung cấp các kiến thức về cơ sở 

hạ tầng thương mại điện tử, bán hàng trên Internet, marketing 

trên web, chiến lược B2B, B2C…, các khái niệm về môi trường 

thương mại điện tử, luật pháp. 

- Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử, an toàn 

thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trong thương mại điện 

tử, các chiến lược phát triển website thương mại điện tử, quản lý 

thực hiện dự án thương mại điện tử. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

69 
Thương mại điện 

tử 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các 

mô hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận, các quy trình kinh 

doanh, các cơ hội của thương mại điện tử, bản chất quốc tế của 

thương mại điện tử. Ngoài ra, cung cấp các kiến thức về cơ sở 

hạ tầng thương mại điện tử, bán hàng trên Internet, marketing 

trên web, chiến lược B2B, B2C…, các khái niệm về môi trường 

thương mại điện tử, luật pháp. 

- Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử, an toàn 

thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trong thương mại điện 

tử, các chiến lược phát triển website thương mại điện tử, quản lý 

thực hiện dự án thương mại điện tử. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



70 Tin học quản lý 

Nhằm trang bị cho sinh viên kinh tế các khái niệm cơ bản 

về quản lý, những kiến thức nền tảng về hệ thống quản lý, ứng 

dụng tin học trong bài toán quản lý và phương pháp xây dựng 

một hệ thống quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 

(Microsoft Access). Thông qua môn học, sinh viên sẽ có khả 

năng sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để xây dựng các hệ 

thống phần mềm trợ giúp cho các hệ thống quản lý. 

2 (0 + 2) 30 tiết 
Hình thức thi: 

thực hành 

71 Tin học ứng dụng 

Học phần trang bị cho sinh viên: 

- Kiến thức cơ bản:   

+ Lý thuyết về các hàm tài chính trong Excel, các công cụ 

tính toán, thống kê. 

+ Lý thuyết về hệ thống thông tin dùng chung trên mạng 

cục bộ, mạng Internet để chia sẻ và khai thác thông tin. 

- Kỹ năng: 

+ Kỹ năng trình bày và chuẩn bị thuyết trình đề án kinh 

doanh bằng PowerPoint.  

+ Sử dụng được các hàm tài chính trong Excel, các công cụ 

tính toán, thống kê. 

+ Sử dụng được hệ thống thông tin dùng chung trên mạng 

cục bộ, mạng Internet để chia sẻ và khai thác thông tin.Thông 

tin chung về môn học 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

thực hành 

72 Toán cao cấp C1 

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt 

biến, hàm nhiều biến, phép tính tích phân hàm một biến và một 

số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên cạnh đó, giới 

thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các 

ứng dụng của tích phân trong kinh tế.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

73 Toán cao cấp C2 

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi 

phân hàm nhiều biến và một số kiến thức cơ bản về Phương 

trình vi phân 

2 (1 +  1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



74 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 

những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ 

bản của cách mạng Việt Nam. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

75 
Vận tải bảo hiểm 

ngoại thương 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

vận tải, tầm quan trọng của vận tải trong hoạt động ngoại 

thương, luật áp dụng trong các phương thức vận tải khác nhau; 

kiến thức cơ bản về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục 

bồi thường khi hàng hóa bị hư hỏng trong các trường hợp và 

phương thức vận chuyển khác nhau. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

76 Xã hội học 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

xã hội học như lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, 

đối tượng chức năng của xã hội, các lý thuyết xã hội học, khái 

niệm xã hội học và phương pháp nghiên cứu xã hội học 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

 

7.2. Chương trình Quản trị kinh doanh, khóa 2016 – 2020 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Đàm phán trong 

kinh doanh 

Môn Đàm phán trong kinh doanh là học phần về khả năng 

thương thuyết bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung sau : 

- Các dạng đàm  phán, các khái niệm cơ bản cần ghi nhớ 

trong nghệ thuận đàm phán ; 

- Các bước chuẩn  bị trước và trong khi tiến hành quá trình 

đàm phán ; 

- Các chiến thuật áp dụng và những sai lầm thường gặp 

trong quá trình đàm phán ; 

- Cách giành lợi thế trong đàm phán, rút kinh nghiệm và cải 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



thiện khả năng đàm phán ; 

- Những yếu tố tác động đến quá trình đàm phán 

2 
Đạo đức kinh 

doanh 

Về kiến thức:  

- Khái niệm, các đặc tính và cá bộ phận cầu thành đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Các cơ sở và biện pháp xây dựng đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

- Nội dung quản lý thay đổi đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

       Về kỹ năng: 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiện 

cứu bản chất và vai trò của đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực 

hiện xây dựng nội dung đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp tại một công ty 

Về thái độ 

- Có ý thức đúng đắn trong việc xây dựng đạo đức kinh 

doanh và văn hóa doanh nghiệp 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



3 
Đường lối CM 

của ĐCSVN 

Về kiến thức:  

- Khái niệm, các đặc tính và cá bộ phận cầu thành đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Các cơ sở và biện pháp xây dựng đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

- Nội dung quản lý thay đổi đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

      Về kỹ năng: 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiện 

cứu bản chất và vai trò của đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp. 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực 

hiện xây dựng nội dung đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp tại một công ty 

       Về thái độ: 

- Có ý thức đúng đắn trong việc xây dựng đạo đức kinh 

doanh và văn hóa doanh nghiệp 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

tự luận 

4 
Giao tiếp trong 

kinh doanh  

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định 

thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mang 

nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và là nền tảng quan trọng 

trong việc nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của các ngành 

khoa học xã hội. 

Học phần này sẽ cung cấp những kiến thức về hệ thống những 

đường lối cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng niềm 

tin, có ý thức tán thành, ủng hộ chủ trương, đường lối chính 

sách của Đảng. Nội dung gồm 8 chủ đề: Chương 1: Sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng; Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền 

(1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương 4: Đường 

lối công nghiệp hoá; Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương 6: Đường 

lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7: Đường lối xây dựng 

văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương 8: Đường lối 

đối ngoại.  

5 
Hành vi khách 

hàng 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

hành vi khách hàng thông qua các lý thuyết về tâm lý học, tâm 

lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và kinh tế 

học. Qua môn học sinh viên sẽ thông hiểu về vai trò trung tâm 

của khách hàng trong công tác marketing và có thể vận dụng 

các mô hình tiếp thu từ môn học làm công cụ phân tích hành vi 

khách hàng trong điều kiện thực tế.  

Chiến lược marketing sẽ được xem xét dưới góc độ xã hội 

rộng hơn và sẽ bao gồm những vấn đề đương đại như đạo đức 

kinh doanh, các quy định của Nhà nước, phong trào bảo vệ 

người tiêu dùng…  

Nội dung cụ thể bao gồm các khái niệm hành vi khách hàng 

ứng dụng trong việc ra quyết định marketing, các mô hình hành 

vi tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định 

mua hàng của khách hàng, và nghiên cứu hành vi khách hàng. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

6 Kế toán quản trị 

Môn kế toán quản trị đi vào các nội dung cụ thể sau: tổng 

quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí phục vụ 

cho kế toán quản trị, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng 

– lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, 

đánh giá trách nhiệm quản lý, các quyết định về giá, thông tin 

thích hợp cho việc ra quyết định. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



7 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

Sau khi kết thúc xong đợt thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị 

thực tập như doanh nghiệp, ngân hàng... sinh viên đã hoàn 

chỉnh báo cáo thực tập 1. Và sau đó sinh viên sẽ tiến hành làm 

Khóa luận tốt nghiệp nếu đạt đủ điều kiện yêu cầu của Khoa và 

của Trường. Học phần Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp sinh 

viên có được: 

- Kiến thức về các vấn đề của tổ chức trong thực tiễn 

- Kinh nghiệm thu thập tài liệu 

- Kinh nghiệm trình bày một vấn đề nghiên cứu 

- Thuyết trình và hùng biện trước hội đồng khoa học 

7 (0 + 7) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Do Hội đồng 

Bảo vệ khóa 

luận đánh giá 

8 
Kinh doanh quốc 

tế 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về những hoạt động 

chủ yếu của các tổ chức Đa quốc gia, và khía cạnh quốc tế trong 

tiến trình quản trị của các tổ chức này; nhấn mạnh sự khác biệt 

về những chức năng quản trị giữa công ty hoạt động kinh doanh 

quốc tế và công ty chỉ hoạt động trong môi trường nội địa. 

Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những chiến lược cạnh tranh 

trên thị trường toàn cầu và xâm nhập thị trường thế giới. Sinh 

viên sẽ được trang bị cơ sở lý luận và phương pháp để phát 

triển tư duy và thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế sau này. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

9 Kinh tế lượng 

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, 

không đi sâu về hướng lý thuyết và chứng minh về mặt toán 

học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử 

dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích 

kinh tế, phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình 

phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình 

bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; cách 

phát hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các 

dạng hàm toán học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng 

cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



10 

Kinh tế phân tích 

hoạt động kinh 

doanh xuất nhập  

khẩu 

Đây là môn học thuộc chuyên ngành ngoại thương cung cấp các 

kỹ năng đánh giá nhằm giúp cho người học sử dụng các phương 

pháp phân tích vào việc phân tích kết quả sản xuất kinh doanh  

xuất nhập khẩu, các yếu tố sản xuất vào kinh doanh, các chi phí 

hoạt động kinh doanh; phân tích lợi nhuận vào hiệu quả kinhh 

doanh, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu. Môn học giúp người học nhận diện, phân tích đánh giá 

tình tình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu. Qua đó, người học có thể xây dựng được các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại 

doanh nghiệp. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

11 Kinh tế phát triển 

Môn Kinh tế phát triển nhằm trang bị cho sinh viên kinh tế kiến 

thức cơ bản, những lý thuyết xây dựng mô hình kinh tế tăng 

trưởng, những vấn đề chủ yếu của phát triển kinh tế 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

12 Kinh tế vi mô 

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách 

thức mà các hộ gia đình, các doanh nghiệp ra quyết định và tác 

động lẫn nhau trong một thị trường nào đó ở giác độ chi tiết, 

riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề 

chung: Giới thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế 

vi mô. Cung & cầu: giải thích các yếu tố xác định hàm số cung 

và hàm số cầu, các quy luật tác động đến cung và cầu. Lý 

thuyết người tiêu dùng: nghiên cứuhành vi người tiêu dùng và 

phương pháp lựa chọn tối ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: 

nghiên cứu hành vi nhà sản xuất, phương pháp lựa chọn tối ưu, 

đặc điểm và tính chất của các loại thị trường 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

13 Kinh tế vĩ mô 

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách 

thức tác động của các chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế quốc 

gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Khái quát về kinh 

tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các 

công cụ điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng 

quốc gia: Giới thiệu phương pháp xác định sản lượng quốc gia 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 



(GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở: 

Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự 

thay đổi của các thành phần trong tổng cầu tác động đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu cung-cầu, sự cân 

bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới 

thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân thanh toán và tác động của 

TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu 

đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền 

tệ. Tổng cung – Tổng cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và 

mô hình AS – AD. Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô: Nghiên 

cứu tác động của các chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất 

nghiệp: Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp 

hạn chế. 

14 
Kỹ thuật nghiệp 

vụ ngoại thương 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về 

nghiệp vụ ngoại thương như: 

- Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms. 

- Nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật về thương lượng trong hợp 

đồng ngoại thương. 

- Soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Chứng từ xuất nhập khẩu. tổ chức thực hiện hợp đồng ngoaị 

thương. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

tự luận 

15 
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Học phần được thể hiện thành 12 chương, bao gồm những nội 

dung cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh tế, nhằm đáp ứng 

yêu cầu tìm hiểu về lịch sử phát triển của khoa học kinh tế cho 

sinh viên, giới thiệu những quan điểm tư tưởng và học thuyết 

kinh tế cơ bản qua các thời đại lịch sử, quá trình phát sinh, phát 

triển đấu tranh và thay thế lẫn nhau giữa các học thuyết kinh tế, 

và nhất là ý nghĩa lý luận và thực tiễn của từng học thuyết trong 

xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



16 Logic học 

Học phần cung cấp hệ thống các hình thức và quy luật cơ bản 

của tư duy: Ngoài 1 chương mở đầu Đại cương về logic học 

giới thiệu khái lược về đối tượng và một số vấn đề chung của 

môn Logic học đại cương. Nội dung môn học được cấu trúc 

thành 05 chương: Những quy luật cơ bản của tư duy; Khái 

niệm; Phán đoán; Suy luận; Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

17 Luật kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

lĩnh vực pháp luật kinh tế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp 

tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh 

viên có những nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những 

hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

18 

Lý thuyết xác 

suất và thống kê 

toán 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên 

những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán. 

Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để xây dựng 

các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin không 

đầy đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê học 

được phải có tính thực tiễn để người học có thể áp dụng vào 

thực tế của ngành học. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

19 
Marketing căn 

bản 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra các hoạt động cơ 

bản trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn 

của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức cơ bản về Marketing 

còn giúp sinh viên lý giải được một số sự vật hiện tượng xảy ra 

trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, trong suốt quá trình học, 

sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: tư duy 

phản biện (cấp độ cơ bản), kỹ năng làm việc nhóm; và nhận 

thức những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người 

làm marketing.  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

20 
Marketing công 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho người học các khái niệm, công cụ 

tiếp thị trong môi trường công nghiệp. Người học biết cách 

nghiên cứu và phân tích khách hàng là tổ chức, phân đoạn thị 

3 (2 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm và 

tự luận 



trường và xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chính sách 

marketing trong lĩnh vực công nghiệp: chiến lược sản phẩm, 

chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược xúc 

tiến. 

21 
Marketing dịch 

vụ 

Theo sau học phần Marketing căn bản, Marketing dịch vụ 

được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết được 

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã và đang áp dụng để thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu của họ, bao gồm quá 

trình tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xác định 7 thành phần 

cơ bản trong một chiến lược marketing hỗn hợp, phương pháp 

giúp điều tiết giữa nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ của 

doanh nghiệp,… Những vấn đề thực tế sẽ được đưa ra mổ xẻ 

trong suốt quá trình học bởi khả năng tư duy và trình bày của 

mỗi sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn được tạo điều kiện hoạt 

động trong đội nhóm và thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng 

như tác phong làm việc chuyên nghiệp để cùng nhau đạt được 

mục tiêu đã đề ra. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

22 
Marketing du 

lịch 

Nội dung học phần sẽ góp phần mang lại những kiến thức 

và kỹ năng chung nhất, cơ bản nhất về một trong những chức 

năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình marketing du lịch.  

Môn học nhằm củng cố cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về marketing, trang bị cho sinh viên những kiến thức về 

marketing du lịch, giúp sinh viên hiểu rõ và nhìn nhận một cách 

có hệ thống những kinh nghiêm thực tế về marketing du lịch và 

hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú tại các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



23 
Marketing quốc 

tế  

Marketing quốc tế bao gồm phạm vi kiến thức cơ bản giúp 

doanh nghiệp có thể triển khai được các hoạt động kinh doanh 

và các hoạt động marketing hỗ trợ trong quá trình thâm nhập thị 

trường quốc tế. Môn học này là học phần quan trọng của 

chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức bổ sung và mở rộng kiến thức đã học ở môn học 

Marketing căn bản như: nghiên cứu, hoạch định marketing 

trong môi trường kinh doanh quốc tế và triển khai hiệu quả phối 

thức marketing quốc tế mở rộng (7P), đặc biệt trong marketing 

dịch vụ hiện nay. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

24 
Nghiên cứu thị 

trường 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên hiểu 

được vai trò, lợi ích của nghiên cứu thị trường, mối quan hệ 

giữa nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 

nhằm xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng mục tiêu. Những kiến thức về nghiên cứu thị trường còn 

giúp sinh viên nắm được các phương pháp nghiên cứu thị 

trường, biết cách thẩm định, đánh giá báo cáo kết quả, phân tích 

kết quả nghiên cứu thị trường, ứng dụng nghiên cứu thị trường 

cho những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, trong suốt 

quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá 

nhân: tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức 

những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm 

marketing 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

25 
Nghiệp vụ hải 

quan 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các tổ 

chức hải quan quốc tế, các hiệp định quốc tế về hải quan mà 

Việt Nam tham gia: RKC, SAFE, HS, ATA… Cụ thể hơn, sinh 

viên được học luật hải quan Việt Nam 2013, cách điền tờ khai 

hải quan điện tử, thuế XNK, soạn bộ hồ sơ hải quan và qui trình 

khai báo hải quan hiện nay. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



26 
Nguyên lý kế 

toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản nhất về kế toán – một trong những công cụ 

quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về 

những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế 

toán, nguyên tắc và các phương pháp kế toán được vận dụng 

cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán 

(như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc 

định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng 

đơn giản,…) 

3 (2 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Tự luận + Trắc 

nghiệm 

27 
Nguyên lý thống 

kê kinh tế  

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ 

sở lý luận, phương pháp luận của thống kê học ; cung cấp hệ 

thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp 

trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ sở 

cho dự báo các hiện khoa học và logic. Học phần còn là nền 

tảng quan trọng cho các học phần có liên quan như Phương 

pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa học 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

28 
Nhập môn ngành 

QTKD 

Nhập ngành Quản trị kinh doanh là học phần khoa học về 

lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. Trong học phần được tích lũy, 

tổng hợp và kế thừa các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị 

kinh doanh có xét đến điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, cùng 

với các học phần khác, trang bị cho người học những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết trong thực tiễn và lý luận nhằm giúp cho 

người học có thể theo học các học phần tiếp theo của ngành 

Quản trị Kinh doanh và vận dụng trong thực tiếp tác nghiệp sau 

khi tốt nghiệp 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



29 

Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê 

Nin 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa 

Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào 

mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu 

trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao 

quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp 

luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình 

bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; 

phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những 

nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ 

nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực 

và triển vọng. 

5 (5 + 0) 75 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

30 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các kiến 

thức về Phân tích đánh giá các hoạt động SXKD của doanh 

nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, chức năng và 

tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh trong doanh 

nghiệp; Các phương pháp và kỹ thuật phân tích HĐKD; Ứng 

dụng các phương pháp phân tích vào phân tích cụ thể các mặt 

của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản xuất về khối 

lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí và giá thành 

cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và giá thành, phân tích 

doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu - 

lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của doanh nghiệp. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

31 
Pháp luật đại 

cương 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, nội dung của 

học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà 

nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, 

học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành 

bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật 

Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới 

theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, 

2 (1 + 1) 30 tiết 

Hình thức thi: 

Tự luận 

 



chống tham nhũng 

32 
Phương pháp 

NCKH 

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh 

vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực hiện 

một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc lập cá 

nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm xác định 

vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên cứu thực 

nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập dữ liệu, sử 

dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên cứu...).  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

33 
Quan hệ công 

chúng 

Học phần đề cập đến những nội dung, quy trình và công cụ 

chính được sử dụng trong lĩnh vực PR trên nền tảng nghiên cứu, 

vận dụng và phát triển hệ thống cơ sở lý thuyết của tâm lý học, 

tâm lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và kinh 

tế học. 

Nội dung của môn học bao gồm: PR và vai trò của nó trong 

hoạt động của doanh nghiệp; những tiêu chuẩn và yêu cầu thiết 

yếu đối với người làm công tác PR; tiến trình hoạch định PR; 

quan hệ báo chí; lập kế hoạch tổ chức sự kiện & tài trợ; quản lý 

khủng hoảng và PR nội bộ. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

34 
Quản trị bán 

hàng 

Nội dung của môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, tư duy 

trong việc thực hiện  công việc quản trị bán hàng: giới thiệu về 

công việc bán hàng, gồm tổng quan về quản trị bán hàng, hoạch 

định bán hàng, tổ chức bán hàng, tuyển chọn và huấn luyện bán 

hàng, lãnh đạo và động viên lực lượng bán hàng và kiểm soát 

bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám đốc bán hàng 

như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn ngạch, tổ 

chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất của lực 

lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng… 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



35 
Quản trị chất 

lượng 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức thuộc lý thuyết chung, 

chuyên ngành cơ bản về QTCL hiện đang áp dụng trên thế giới 

và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với QTCL từng 

loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi với tinh thần “dĩ 

bất biến - ứng vạn biến”. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với các 

công cụ, kỹ thuật kiểm soát chất lượng phù hợp với từng loại 

hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp  phản biện, phân tích, tổng 

hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến.  

- Triển khai tốt phương pháp cải tiến HTQLCL theo thông lệ 

quốc tế. 

3 (2 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 

36 
Quản trị chiến 

lược 

- Cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết chung, chuyên 

ngành cơ bản về quản trị chiến lược hiện đang áp dụng trên thế 

giới và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với quản trị chiến 

lược từng loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với các 

công cụ, kỹ thuật qua việc hoạch định, thực hiện và kiểm soát 

chiến lược phù hợp với từng loại hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp phản biện, phân tích, tổng 

hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

37 
Quản trị dự án 

đầu tư 

Môn Quản trị dự án trang bị cho người học những kiến thức lý 

thuyết về dự án đầu tư, bao gồm: khái niệm đầu tư, ý nghĩa của 

dự án đầu tư, phân loại dự án đầu tư; quản trị dự án đầu tư, ý 

nghĩa của quản trị dự án đầu tư... Môn Quản trị dự án đi sâu vào 

các nội dung phân tích, quản trị điều hành dự án, bao gồm: 

Phân tích thị trường trong quản trị điều hành dự án; phân tích 

kỹ thuật dự án, lập kế hoạch tiến độ thi công dự án; vấn đề tổ 

chức, nhân sự của dự án; phân tích, tính toán các chỉ tiêu tài 

chính và phân tích vấn đề kinh tế - xã hội của dự án.  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



38 Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị một 

tổ chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ nắm 

được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh nghiệp), 

bao gồm : khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các chức năng 

cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà quản trị, 

ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp, ra 

quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. Ngoài ra 

học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một số mô 

hình quản trị hiện đại.  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

39 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về những hoạt động 

chủ yếu của các tổ chức Đa quốc gia, và khía cạnh quốc tế trong 

tiến trình quản trị của các tổ chức này; nhấn mạnh sự khác biệt 

về những chức năng quản trị giữa công ty hoạt động kinh doanh 

quốc tế và công ty chỉ hoạt động trong môi trường nội địa. 

Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những chiến lược cạnh tranh 

trên thị trường toàn cầu và xâm nhập thị trường thế giới. Sinh 

viên sẽ được trang bị cơ sở lý luận và phương pháp để phát 

triển tư duy và thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế sau này. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

40 
Quản trị 

Logistics 

Quản trị Logistics là môn học nghiên cứu các hoạt động tổ 

chức, xây dựng, và quản lý hệ thống chuổi hoạt động cung ứng, 

hỗ trợ xuyên suốt từ khâu đầu vào  đến đầu ra trong doanh 

nghiệp. Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, 

hiểu quản lý chuỗi hoạt động Logistics như một nghề chuyên 

môn và có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. 

Môn học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá 

trị, mục đích, phương pháp, và các kỹ thuật xây dựng hệ  thống 

quản lý hoạt động Logistics để người học có được cái nhìn tổng 

quát trước khi đi vào chuyên sâu. 

3 (2 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Tiểu 

luận 



41 
Quản trị 

Marketing 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên các phương 

pháp trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và mong 

muốn của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức về quản trị 

Marketing còn giúp sinh viên phân tích tình hình Marketing bên 

trong và bên ngoài doanh nghiệp bằng cách đánh giá được điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp và lập 

chiến lược Marketing, ứng dụng quản lý Marketing cho những 

lĩnh vực kinh doanh khác nhau.. Ngoài ra, trong suốt quá trình 

học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: tư duy 

phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức những giá trị 

cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm marketing. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

42 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng không thể 

thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. Tất cả các nhà quản tri đều tham 

gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học phần 

này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai trò, 

chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh 

hưởng, ràng buộc (môi trường) của pháp luật,công nghệ, môi 

trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực; phân tích công 

việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây 

dựng chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển 

nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân viên; xây dựng 

chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và đãi 

ngộ đối với lao động, xử lý các quan hệ lao động. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

44 Quản trị rủi ro 

Học phần giới thiệu những vấn đề kiến thức về quản trị rủi ro 

tài chính trong hoạt động của các công ty và của các ngân hàng 

thương mại: nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, nghiệp vụ quản 

lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá; giúp sinh viên 

biết cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi ro, từ 

đó thực hiện các giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



45 Quản trị sản xuất 

Học phần quản trị sản xuất trang bị cho người học những kiến 

thức nền tảng về công tác quản trị sản xuất và điều hành trong 

doanh nghiệp. Người học sẽ được cung cấp các khái niệm, thuật 

ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức và kỹ năng 

về dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất nhà máy, 

định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, hoạch định tổng hợp, 

hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn kho, điều 

độ sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, giúp người 

học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong thực tiễn tại 

các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

46 Quản trị tài chính 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên 

sâu cơ bản về tài chính doanh nghiệp: tổng quan về tài chính 

doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của doanh nghiệp, 

quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu tư của 

doanh nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư của 

doanh nghiệp 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

47 
Quản trị thương 

hiệu 

Môn học này giúp sinh viên nắm được những thuật ngữ chuyên 

môn, kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu, những khía cạnh 

chủ yếu của tiến trình quản trị thương hiệu như: tạo dựng, duy 

trì, phát triển, bảo vệ và khai thác giá trị thương hiệu, hiểu biết 

một cách khái quát những công việc, nhiệm vụ, vai trò của nhà 

quản trị thương hiệu và môi trường làm việc trong lĩnh vực 

quản trị thương hiệu. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

48 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về 

Quản trị xuất nhập khẩu: Hoạch định chiến lược kinh doanh 

xuất nhập khẩu; Đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Quản lý 

hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và tổ chức thực hiện các 

hợp đồng xuất nhập khẩu. 

Đây là môn học thuộc chuyên ngành ngoại thương nhằm trang 

bị giúp cho người học nắm vững các kiến thức về các điều kiện 

Thương mại Quốc tế (Incoterm), thực tế áp dụng trong điều 

4 (3 + 1) 60 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



kiện Việt Nam ; các kiến thức và hình thức trong đàm phán 

ngoại thương, cách soạn thảo các thư tín thương mại trong đàm 

phán ngoại thương, cách thức xây dựng các điều khoản của một 

hợp đồng ngoại thương chuẩn bằng tiếng Anh, nhận diện được 

các rủi ro có thể có trong một HĐNT và các hạn chế, ngăn ngừa 

chúng. Môn học còn trang bị kiến thức về cách thức tổ chức 

thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu với các nghiệp vụ bổ trợ ( 

nghiệp vụ thuê tàu, bảo hiểm , TTQT), các kiến thức về thuế 

XNK và thủ tục khai báo Hải quan 

49 
Tài chính – tiền 

tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, nó 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tài chính và 

tiền tệ Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc 

gia; Đại cương về Tiền tệ, Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi 

suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm soát lạm phát; 

Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng 

thương mại, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc 

gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài chính quốc tế. Kiến 

thức Tài chính tiền tệ trở thành kiến thức cơ sở, nền tảng để 

người học tiếp cận các môn học chuyên ngành Tài chính ngân 

hàng. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

50 
Tâm lý học đại 

cương 

Giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý; các khái niệm cơ bản 

về tâm lý học: tâm lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân cách.  
2 (1 + 1) 30 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

51 
Thanh toán quốc 

tế 

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh vực 

ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác và nghiệp vụ 

liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các nghiệp 

vụ giao dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong giao 

dịch thương mại quốc tế. Cách thức và phương pháp xử lý bộ 

chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên tham gia  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



52 
Thị trường 

chứng khoán 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 

về thị trường chứng khoán bao gồm: các khái niêm; nguyên tắc, 

cơ chế điều hành; nghiệp vụ giao dịch trên sàn giao dịch tập 

trung, phi tập trung; thị trường chứng khoán phái sinh; cơ chế tổ 

chức hoạt động và nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán 

và các quỹ đầu tư; hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán 

của cơ quan quản lý. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

tự luận 

53 Thực tập 1 

• Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên hiểu ý nghĩa, tầm quan 

trọng và yêu cầu của báo cáo thực tập. 

• Hướng dẫn cho sinh viên biết cách tìm hiểu thực tế về những 

nội dung thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh đã được học 

và những môn học bổ trợ. 

• Giảng viên có kế hoạch làm việc cụ thể với sinh viên về thời 

gian gặp gỡ, nội dung trao đổi về đề cương sơ bộ, chi tiết, kiểm 

soát quá trình thực tập của sinh viên theo kế hoạch đã thống 

nhất. 

• Giải đáp những thắc mắc và giúp sinh viên giải quyết hoặc 

khắc phục những khó khăn trong quá trình thực tập. 

• Hướng dẫn và chỉ dẫn về phương pháp nội dung nghiên cứu 

đề tài, cách trình bày báo cáo thực tập 1. 

3 (0 + 3) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

Báo cáo 

54 Thực tập 2 

• Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên hiểu ý nghĩa, tầm quan 

trọng và yêu cầu của báo cáo thực tập. 

• Hướng dẫn cho sinh viên biết cách tìm hiểu thực tế về những 

nội dung thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh đã được học 

và những môn học bổ trợ. 

• Giảng viên có kế hoạch làm việc cụ thể với sinh viên về thời 

gian gặp gỡ, nội dung trao đổi về đề cương sơ bộ, chi tiết, kiểm 

soát quá trình thực tập của sinh viên theo kế hoạch đã thống 

nhất. 

• Giải đáp những thắc mắc và giúp sinh viên giải quyết hoặc 

khắc phục những khó khăn trong quá trình thực tập. 

• Hướng dẫn và chỉ dẫn về phương pháp nội dung nghiên cứu 

4 (0 + 4) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

Báo cáo 



đề tài, cách trình bày báo cáo thực tập 2. 

55 Thuế 

Học phần Thuế bao gồm các kiến thức chuyên ngành về các 

luật thuế và ứng dụng kiến thức đó vào quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thực hiện đúng luật 

pháp của nhà nước. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn:  

- Các vấn đề chung: giới thiệu tổng quan về thuế, phí và lệ phí. 

- Chính sách thuế của Việt Nam: bao gồm các luật thuế, pháp 

lệnh thuế hiện hành và các quy định về phí và lệ phí. 

Các vấn đề khác có liên quan: chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, 

xu hướng vận động và điều chỉnh chính sách thuế ở Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

56 
Thương mại điện 

tử 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các mô 

hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận, các quy trình kinh doanh, 

các cơ hội của thương mại điện tử, bản chất quốc tế của thương 

mại điện tử. Ngoài ra, cung cấp các kiến thức về cơ sở hạ tầng 

thương mại điện tử, bán hàng trên Internet, marketing trên web, 

chiến lược B2B, B2C…, các khái niệm về môi trường thương 

mại điện tử, luật pháp. 

- Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử, an toàn 

thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trong thương mại điện 

tử, các chiến lược phát triển website thương mại điện tử, quản 

lý thực hiện dự án thương mại điện tử. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

57 Tiếng anh 1 

Học phần Anh văn 1 là học phần đào tạo tiếng Anh dành cho 

sinh viên không chuyên bậc đại học và cao đẳng. Học phần này 

nhằm củng cố và trang bị cho sinh viên hệ thống hóa kiến thức  

ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh ở trình độ A1 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Vấn đáp 

58 Tiếng anh 2 

Học phần Anh văn 1 là học phần đào tạo tiếng Anh dành cho 

sinh viên không chuyên bậc đại học và cao đẳng. Học phần này 

nhằm củng cố và trang bị cho sinh viên hệ thống hóa kiến thức  

ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh ở trình độ A1 

3 (2 +  1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Vấn đáp 



59 Tiếng anh 3  

Học phần này nhằm củng cố và trang bị cho hoc viên hệ thống 

hóa kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh ở trình độ A2. 

Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp một số kiến thức rất cơ 

bản về văn hóa của một số nước nói tiếng Anh và cung cấp các 

tình huống, ngữ cảnh giúp sinh viên thực hành và vận dụng các 

chủ điểm ngữ pháp, từ vựng đã học vào thực tế cuộc sống. Qua 

đó, sinh viên có thể: tránh được một số lỗi ngữ pháp thường gặp 

trong quá trình giao tiếp; hiểu được các câu và cấu trúc được sử 

dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như 

các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, 

việc làm); trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen 

thuộc hằng ngày;  mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung 

quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Vấn đáp 

60 Tiếng anh 4 

Học phần này nhằm củng cố và trang bị cho hoc viên hệ thống 

hóa kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh ở trình độ A2. 

Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp một số kiến thức rất cơ 

bản về văn hóa của một số nước nói tiếng Anh và cung cấp các 

tình huống, ngữ cảnh giúp sinh viên thực hành và vận dụng các 

chủ điểm ngữ pháp, từ vựng đã học vào thực tế cuộc sống. Qua 

đó, sinh viên có thể: tránh được một số lỗi ngữ pháp thường gặp 

trong quá trình giao tiếp; hiểu được các câu và cấu trúc được sử 

dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như 

các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, 

việc làm); trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen 

thuộc hằng ngày;  mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung 

quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Vấn đáp 

61 Toán cao cấp C1 

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt biến, 

hàm nhiều biến, phép tính tích phân hàm một biến và một số 

kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên cạnh đó, giới 

thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các 

ứng dụng của tích phân trong kinh tế.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



62 Toán cao cấp C2 

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân 

hàm nhiều biến và một số kiến thức cơ bản về Phương trình vi 

phân 

2 (1 +  1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

63 
Tư duy biện luận 

ứng dụng 

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách học, 

nghiên cứu và ứng xử một cách hiệu quả và chuyên nghiệp 

nhằm đáp ứng các yêu cầu về phương pháp làm việc, học tập và 

nghiên cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích 

ứng với nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và 

toàn cầu hóa. Giúp sinh viên vận dụng linh hoạt các tài liệu 

cũng như tự tìm tòi, bổ sung, cập nhật phù hợp với ngành của 

mình để thực hành, giải quyết bài tập tình huống ứng dụng 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

64 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 

những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ 

bản của cách mạng Việt Nam. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

65 
Vận tải bảo hiểm 

ngoại thương 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về vận 

tải, tầm quan trọng của vận tải trong hoạt động ngoại thương, 

luật áp dụng trong các phương thức vận tải khác nhau; kiến 

thức cơ bản về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục bồi 

thường khi hàng hóa bị hư hỏng trong các trường hợp và 

phương thức vận chuyển khác nhau. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

66 Xã hội học 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xã hội 

học như lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối 

tượng chức năng của xã hội, các lý thuyết xã hội học, khái niệm 

xã hội học và phương pháp nghiên cứu xã hội học 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

 

 

 



7.3. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2017 – 2021 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Chuyên đề 

marketing 1 

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý 

thuyết đã được học trong các học phần trước có liên quan đến 

các nghiệp vụ của chuyên viên quản trị kinh doanh. Đặc biệt, 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một 

chuyên viên kinh doanh thực sự. 

3 (0 + 3) 90 tiết 
Thực hành + 

Trắc nghiệm 

2 
Chuyên đề 

marketing 2 

- Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên hiểu ý nghĩa, tầm 

quan trọng và yêu cầu của báo cáo thực tập. 

- Hướng dẫn cho sinh viên biết cách tìm hiểu thực tế về 

những nội dung thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh đã 

được học và những môn học bổ trợ. 

- Giảng viên có kế hoạch làm việc cụ thể với sinh viên về 

thời gian gặp gỡ, nội dung trao đổi về đề cương sơ bộ, chi tiết, 

kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên theo kế hoạch đã 

thống nhất. 

- Giải đáp những thắc mắc và giúp sinh viên giải quyết hoặc 

khắc phục những khó khăn trong quá trình thực tập. 

- Hướng dẫn và chỉ dẫn về phương pháp nội dung nghiên 

cứu đề tài, cách trình bày báo cáo thực tập 1. 

3 (0 + 3) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

Báo cáo 

3 
Chuyên đề 

marketing 3 

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề 

sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

4 (0 + 4) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

Báo cáo 



4 
Chuyên đề ngoại 

thương 1 

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý 

thuyết đã được học trong các học phần trước có liên quan đến 

các nghiệp vụ của chuyên viên quản trị kinh doanh. Đặc biệt, 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một 

chuyên viên kinh doanh thực sự. 

3 (0 + 3) 90 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

5 
Chuyên đề ngoại 

thương 2 

Môn học này giúp sinh viên thực hành kỹ năng thực hiện 

các phương thức thanh toán quốc tế trên phần mềm core 

banking. Doanh nghiệp được tiếp xúc trực tiếp với các chứng từ 

thanh toán quốc tế, được thực hành các nghiệp vụ thanh toán 

quốc tế ở vai trò doanh nghiệp và ngân hàng 

3 (0 + 3) 90 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

6 
Chuyên đề ngoại 

thương 3 

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề 

sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

4 (0 + 4) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

Báo cáo 

7 
Chuyên đề quản 

trị kinh doanh 1 

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý 

thuyết đã được học trong các học phần trước có liên quan đến 

các nghiệp vụ của chuyên viên quản trị kinh doanh. Đặc biệt, 

rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ như một 

chuyên viên kinh doanh thực sự. 

3 (0 + 3) 90 tiết 

Hình thức thi: 

Thực hành + 

Trắc nghiệm 

8 
Chuyên đề quản 

trị kinh doanh 2 

Học phần này giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức lý 

thuyết đã được học trong các học phần trước có liên quan đến 

các nghiệp vụ của chuyên viên quản trị kinh doanh thông qua 

phần mềm ERP. Đặc biệt, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực 

hành nghiệp vụ như một chuyên viên kinh doanh thực sự. 

3 (0 + 3) 90 tiết 
Hình thức thi: 

thực hành 



9 
Chuyên đề quản 

trị kinh doanh 3 

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề 

sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

4 (0 + 4) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Hình thức thi: 

báo cáo 

10 
Đàm phán trong 

kinh doanh 

Môn Đàm phán trong kinh doanh là học phần về khả năng 

thương thuyết bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung sau : 

- Các dạng đàm  phán, các khái niệm cơ bản cần ghi nhớ 

trong nghệ thuận đàm phán ; 

- Các bước chuẩn  bị trước và trong khi tiến hành quá trình 

đàm phán ; 

- Các chiến thuật áp dụng và những sai lầm thường gặp 

trong quá trình đàm phán ; 

- Cách giành lợi thế trong đàm phán, rút kinh nghiệm và cải 

thiện khả năng đàm phán ; 

- Những yếu tố tác động đến quá trình đàm phán 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

11 Digital marketing 

- Môn học Digital Marketing (Marketing Trực Tuyến) là 

môn học chuyên sâu của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh 

doanh nói chung và chuyên ngành marketing nói riêng. Với sự 

bùng nổ của kỷ nguyên Internet và sự thay đổi về môi trường 

kinh doanh tại Việt Nam cũng như trên thế giới, yêu cầu về 

kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông trực 

tuyến đã và đang thực sự cấp thiết đối với nguồn nhân lực quản 

trị kinh doanh hiện tại.  

- Học phần Digital Marketing cung cấp kiến thức cơ bản về 

marketing trực tuyến, các mô hình kinh doanh, cách thức sử 

dụng các công cụ marketing trực tuyến như: website 2.0, các 

kênh quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội Facebook, Blog 2.0, 

Email marketing, tối ưu công cụ tìm kiếm SEO, PR trực 

tuyến…cho sinh viên. Và sau khi hoàn thành khóa học, sinh 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



viên có thể dễ dàng lập kế hoạch marketing trực tuyến, thực thi 

kế hoạch và đánh gía và đo lường mức độ hiệu quả của kế 

hoạch. 

12 
Đường lối CM 

của ĐCSVN 

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết 

định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mang 

nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và là nền tảng quan trọng 

trong việc nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của các ngành 

khoa học xã hội. 

Học phần này sẽ cung cấp những kiến thức về hệ thống 

những đường lối cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây 

dựng niềm tin, có ý thức tán thành, ủng hộ chủ trương, đường 

lối chính sách của Đảng. Nội dung gồm 8 chủ đề: Chương 1: 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng; Chương 2: Đường lối đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

Chương 4: Đường lối công nghiệp hoá; Chương 5: Đường lối 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7: 

Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; 

Chương 8: Đường lối đối ngoại.  

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

13 
Hành vi khách 

hàng 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

hành vi khách hàng thông qua các lý thuyết về tâm lý học, tâm 

lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và kinh tế 

học. Qua môn học sinh viên sẽ thông hiểu về vai trò trung tâm 

của khách hàng trong công tác marketing và có thể vận dụng 

các mô hình tiếp thu từ môn học làm công cụ phân tích hành vi 

khách hàng trong điều kiện thực tế.  

Chiến lược marketing sẽ được xem xét dưới góc độ xã hội 

rộng hơn và sẽ bao gồm những vấn đề đương đại như đạo đức 

kinh doanh, các quy định của Nhà nước, phong trào bảo vệ 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



người tiêu dùng…  

Nội dung cụ thể bao gồm các khái niệm hành vi khách hàng 

ứng dụng trong việc ra quyết định marketing, các mô hình hành 

vi tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định 

mua hàng của khách hàng, và nghiên cứu hành vi khách hàng. 

14 Hành vi tổ chức 

Hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ 

thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ 

chức và sự tương tác giữa hành vi của con người với tổ chức 

nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Nội dung môn học được 

thiết kế bao gồm 9 chương nhằm trang bị kiến thức để giúp sinh 

viên có thể hiểu, giải thích, dự đoán được hành vi ứng xử  cũng 

như có những biện pháp cải biến những hành vi không mong 

đợi ở 3 cấp độ (1) Cấp độ cá nhân, (2) Cấp độ nhóm và (3) Cấp 

độ tổ chức. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

15 Kế toán quản trị 

Môn kế toán quản trị đi vào các nội dung cụ thể sau: tổng 

quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí phục vụ 

cho kế toán quản trị, phân tích mối quan hệ chi phí – khối 

lượng – lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động 

chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý, các quyết định về giá, 

thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

16 
Khóa luận tốt 

nghiệp  

Sau khi kết thúc xong đợt thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị 

thực tập như doanh nghiệp, ngân hàng... sinh viên đã hoàn 

chỉnh báo cáo thực tập 1. Và sau đó sinh viên sẽ tiến hành làm 

Khóa luận tốt nghiệp nếu đạt đủ điều kiện yêu cầu của Khoa và 

của Trường. Học phần Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp sinh 

viên có được: 

- Kiến thức về các vấn đề của tổ chức trong thực tiễn 

- Kinh nghiệm thu thập tài liệu 

- Kinh nghiệm trình bày một vấn đề nghiên cứu 

- Thuyết trình và hùng biện trước hội đồng khoa học 

7 (0 + 7) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Do Hội đồng 

Bảo vệ khóa 

luận đánh giá 

17 Kinh tế lượng Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, 2 (1 + 1) 30 tiết Hình thức thi: 



không đi sâu về hướng lý thuyết và chứng minh về mặt toán 

học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử 

dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích 

kinh tế, phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình 

phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình 

bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; cách 

phát hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các 

dạng hàm toán học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng 

cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. 

Tự luận 

18 Kinh tế phát triển 

Môn Kinh tế phát triển nhằm trang bị cho sinh viên kinh tế 

kiến thức cơ bản, những lý thuyết xây dựng mô hình kinh tế 

tăng trưởng, những vấn đề chủ yếu của phát triển kinh tế 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

19 Kinh tế vi mô 

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu 

cách thức mà các hộ gia đình, các doanh nghiệp ra quyết định 

và tác động lẫn nhau trong một thị trường nào đó ở giác độ chi 

tiết, riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn 

đề chung: Giới thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh 

tế vi mô. Cung & cầu: giải thích các yếu tố xác định hàm số 

cung và hàm số cầu, các quy luật tác động đến cung và cầu. Lý 

thuyết người tiêu dùng: nghiên cứuhành vi người tiêu dùng và 

phương pháp lựa chọn tối ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: 

nghiên cứu hành vi nhà sản xuất, phương pháp lựa chọn tối ưu, 

đặc điểm và tính chất của các loại thị trường 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

20 Kinh tế vĩ mô 

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu 

cách thức tác động của các chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế 

quốc gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Khái quát về 

kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và 

các công cụ điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng 

quốc gia: Giới thiệu phương pháp xác định sản lượng quốc gia 

(GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở: 

Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 



thay đổi của các thành phần trong tổng cầu tác động đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu cung-cầu, sự cân 

bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới 

thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân thanh toán và tác động của 

TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu 

đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền 

tệ. Tổng cung – Tổng cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và 

mô hình AS – AD. Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô: Nghiên 

cứu tác động của các chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất 

nghiệp: Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp 

hạn chế. 

21 
Kỹ thuật nghiệp 

vụ ngoại thương 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về 

nghiệp vụ ngoại thương như: 

- Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms. 

- Nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật về thương lượng trong hợp 

đồng ngoại thương. 

- Soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Chứng từ xuất nhập khẩu. tổ chức thực hiện hợp đồng 

ngoaị thương. 

2 (1 + 1) 30 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm và 

tự luận 

22 
Logic học đại 

cương 

Học phần cung cấp hệ thống các hình thức và quy luật cơ 

bản của tư duy: Ngoài 1 chương mở đầu Đại cương về logic 

học giới thiệu khái lược về đối tượng và một số vấn đề chung 

của môn Logic học đại cương. Nội dung môn học được cấu trúc 

thành 05 chương: Những quy luật cơ bản của tư duy; Khái 

niệm; Phán đoán; Suy luận; Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

23 
LT xác suất và 

thống kê toán 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên 

những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê 

toán. Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để xây 

dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin 

không đầy đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



học được phải có tính thực tiễn để người học có thể áp dụng 

vào thực tế của ngành học. 

24 Luật kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

lĩnh vực pháp luật kinh tế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp 

tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh 

viên có những nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những 

hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

25 
Marketing căn 

bản 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra các hoạt động cơ 

bản trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn 

của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức cơ bản về 

Marketing còn giúp sinh viên lý giải được một số sự vật hiện 

tượng xảy ra trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, trong suốt 

quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá 

nhân: tư duy phản biện (cấp độ cơ bản), kỹ năng làm việc 

nhóm; và nhận thức những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn 

của một người làm marketing.  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

26 
Marketing công 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho người học các khái niệm, công cụ 

tiếp thị trong môi trường công nghiệp. Người học biết cách 

nghiên cứu và phân tích khách hàng là tổ chức, phân đoạn thị 

trường và xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chính sách 

marketing trong lĩnh vực công nghiệp: chiến lược sản phẩm, 

chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược xúc 

tiến. 

2 (1 + 1) 30 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 



27 
Marketing dịch 

vụ 

Theo sau học phần Marketing căn bản, Marketing dịch vụ 

được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết được 

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã và đang áp dụng để thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu của họ, bao gồm quá 

trình tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xác định 7 thành phần 

cơ bản trong một chiến lược marketing hỗn hợp, phương pháp 

giúp điều tiết giữa nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ của 

doanh nghiệp,… Những vấn đề thực tế sẽ được đưa ra mổ xẻ 

trong suốt quá trình học bởi khả năng tư duy và trình bày của 

mỗi sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn được tạo điều kiện hoạt 

động trong đội nhóm và thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng 

như tác phong làm việc chuyên nghiệp để cùng nhau đạt được 

mục tiêu đã đề ra. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

28 Marketing du lịch 

Nội dung học phần sẽ góp phần mang lại những kiến thức và 

kỹ năng chung nhất, cơ bản nhất về một trong những chức năng 

cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình marketing du lịch.  

Môn học nhằm củng cố cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về marketing, trang bị cho sinh viên những kiến thức về 

marketing du lịch, giúp sinh viên hiểu rõ và nhìn nhận một cách 

có hệ thống những kinh nghiêm thực tế về marketing du lịch và 

hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú tại các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

29 Marketing quốc tế  

Marketing quốc tế bao gồm phạm vi kiến thức cơ bản giúp 

doanh nghiệp có thể triển khai được các hoạt động kinh doanh 

và các hoạt động marketing hỗ trợ trong quá trình thâm nhập thị 

trường quốc tế. Môn học này là học phần quan trọng của 

chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức bổ sung và mở rộng kiến thức đã học ở môn học 

Marketing căn bản như: nghiên cứu, hoạch định marketing 

trong môi trường kinh doanh quốc tế và triển khai hiệu quả 

phối thức marketing quốc tế mở rộng (7P), đặc biệt trong 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



marketing dịch vụ hiện nay. 

30 
Nghệ thuật lãnh 

đạo 

- Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan 

đến hoạt động lãnh đạo. Trên cơ sở đó đi vào phân tích : Bản 

chất của lãnh đạo, phẩm chất và kĩ năng của nhà lãnh đạo, việc 

sử dụng quyền lực của nhà lãnh đạo sao cho có hiệu quả nhất, 

sự phù hợp giữa phong cách của nhà lãnh đạo với từng hoàn 

cảnh cụ thể, phát huy năng lực tập thể, khảo sát, đánh giá hiệu 

quả lãnh đạo theo phương pháp khoa học, nhằm đánh giá năng 

lực lãnh đạo, phân biệt được mặt mạnh, yếu của người lãnh đạo 

và phân rõ trách nhiệm lãnh đạo…  

- Học phần này rất cần thiết đối với sinh viên khi tiếp cận 

thực tế trong quá trình ra quyết định.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

31 
Nghiên cứu thị 

trường 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên hiểu 

được vai trò, lợi ích của nghiên cứu thị trường, mối quan hệ 

giữa nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 

nhằm xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng mục tiêu. Những kiến thức về nghiên cứu thị trường còn 

giúp sinh viên nắm được các phương pháp nghiên cứu thị 

trường, biết cách thẩm định, đánh giá báo cáo kết quả, phân tích 

kết quả nghiên cứu thị trường, ứng dụng nghiên cứu thị trường 

cho những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, trong suốt 

quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá 

nhân: tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức 

những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm 

marketing 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

32 
Nguyên lý kế 

toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản nhất về kế toán – một trong những công cụ 

quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về 

những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế 

toán, nguyên tắc và các phương pháp kế toán được vận dụng 

cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán 

3 (2 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 



(như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc 

định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng 

đơn giản,…) 

33 
Nguyên lý thống 

kê trong kinh tế 

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ 

sở lý luận, phương pháp luận của thống kê học ; cung cấp hệ 

thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp 

trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ 

sở cho dự báo các hiện khoa học và logic. Học phần còn là nền 

tảng quan trọng cho các học phần có liên quan như Phương 

pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa học 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

34 

Nhập môn ngành 

quản trị Kinh 

doanh 

Nhập ngành Quản trị kinh doanh là học phần khoa học về 

lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. Trong học phần được tích lũy, 

tổng hợp và kế thừa các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị 

kinh doanh có xét đến điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, cùng 

với các học phần khác, trang bị cho người học những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết trong thực tiễn và lý luận nhằm giúp cho 

người học có thể theo học các học phần tiếp theo của ngành 

Quản trị Kinh doanh và vận dụng trong thực tiếp tác nghiệp sau 

khi tốt nghiệp 

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

35 

Nhập môn 

phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

Trong học phần này, bạn sẽ học cách nhận thức về tư duy, 

vận dụng các công cụ tư duy vào thiết kế một ý tưởng nghiên 

cứu khoa học; cũng như biết cách xây dựng đề cương nghiên 

cứu. 

Học phần này sẽ cung cấp cho bạn những công cụ của tư duy 

giúp bạn nhận biết được những ý tưởng sáng tạo của bản thân, 

khả năng áp dụng vào thực tiễn, học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



36 

Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê 

Nin 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ 

nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ 

vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được 

cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương 

bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương 

trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của 

chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái 

quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã 

hội hiện thực và triển vọng. 

5 (5 + 0) 75 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

37 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các 

kiến thức về Phân tích đánh giá các hoạt động SXKD của 

doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, chức 

năng và tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp; Các phương pháp và kỹ thuật phân tích 

HĐKD; Ứng dụng các phương pháp phân tích vào phân tích cụ 

thể các mặt của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản 

xuất về khối lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí 

và giá thành cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và giá 

thành, phân tích doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng đến doanh thu - lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của 

doanh nghiệp. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

38 
Pháp luật đại 

cương 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, nội dung của 

học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về 

nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh 

đó, học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành 

bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật 

Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng 

39 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh tế 

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong 

lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực 

hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc 

lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm 

xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên 

cứu thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập 

dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên 

cứu...).  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

40 
Quan hệ công 

chúng 

Học phần đề cập đến những nội dung, quy trình và công cụ 

chính được sử dụng trong lĩnh vực PR trên nền tảng nghiên 

cứu, vận dụng và phát triển hệ thống cơ sở lý thuyết của tâm lý 

học, tâm lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và 

kinh tế học. Nội dung của môn học bao gồm: PR và vai trò của 

nó trong hoạt động của doanh nghiệp; những tiêu chuẩn và yêu 

cầu thiết yếu đối với người làm công tác PR; tiến trình hoạch 

định PR; quan hệ báo chí; lập kế hoạch tổ chức sự kiện & tài 

trợ; quản lý khủng hoảng và PR nội bộ. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

41 Quản trị bán hàng 

Nội dung của môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, tư 

duy trong việc thực hiện  công việc quản trị bán hàng: giới 

thiệu về công việc bán hàng, gồm tổng quan về quản trị bán 

hàng, hoạch định bán hàng, tổ chức bán hàng, tuyển chọn và 

huấn luyện bán hàng, lãnh đạo và động viên lực lượng bán hàng 

và kiểm soát bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám 

đốc bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn 

ngạch, tổ chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất 

của lực lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng… 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



42 
Quản trị chất 

lượng  

- Cung cấp cho học viên những kiến thức thuộc lý thuyết 

chung, chuyên ngành cơ bản về QTCL hiện đang áp dụng trên 

thế giới và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với QTCL từng 

loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi với tinh thần “dĩ 

bất biến - ứng vạn biến”. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với 

các công cụ, kỹ thuật kiểm soát chất lượng phù hợp với từng 

loại hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp  phản biện, phân tích, 

tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến.  

- Triển khai tốt phương pháp cải tiến HTQLCL theo thông 

lệ quốc tế. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

43 
Quản trị chiến 

lược 

- Cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết chung, chuyên 

ngành cơ bản về quản trị chiến lược hiện đang áp dụng trên thế 

giới và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với quản trị 

chiến lược từng loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với 

các công cụ, kỹ thuật qua việc hoạch định, thực hiện và kiểm 

soát chiến lược phù hợp với từng loại hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp phản biện, phân tích, 

tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

44 
Quản trị đa văn 

hóa 

Học phần giúp người học nhận thấy sự khác biệt về văn hóa 

giữa các quốc gia, ảnh hưởng của văn hóa và sự khác biệt về 

văn hóa đối với hoạt động quản trị tại những doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế, đặc biệt ảnh hưởng đối với công tác tổ chức, 

lãnh đạo, quá trình giao tiếp và đàm phán. Từ đó học phần giúp 

người học có kiến thức, kỹ năng cần thiết để để vượt qua sự 

khác biệt về văn hóa giữa các nước và quản trị thành công trong 

môi trường kinh doanh đa văn hóa. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



45 Quản trị dự án  

Môn Quản trị dự án trang bị cho người học những kiến thức 

lý thuyết về dự án đầu tư, bao gồm: khái niệm đầu tư, ý nghĩa 

của dự án đầu tư, phân loại dự án đầu tư; quản trị dự án đầu tư, 

ý nghĩa của quản trị dự án đầu tư... Môn Quản trị dự án đi sâu 

vào các nội dung phân tích, quản trị điều hành dự án, bao gồm: 

Phân tích thị trường trong quản trị điều hành dự án;  phân tích 

kỹ thuật dự án, lập kế hoạch tiến độ thi công dự án; vấn đề tổ 

chức, nhân sự của dự án; phân tích, tính toán các chỉ tiêu tài 

chính và phân tích vấn đề kinh tế - xã hội của dự án.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

46 Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị 

một tổ chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ 

nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh 

nghiệp), bao gồm: khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các 

chức năng cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà 

quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh 

nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. 

Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một 

số mô hình quản trị hiện đại.  

3 (2 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

47 
Quản trị kênh 

phân phối 

Môn học “Quản trị hệ thống phân phối” nhằm giới thiệu các 

kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành hệ thống phân 

phối sản phẩm (chuỗi các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng) được 

áp dụng trong các doanh nghiệp. Cụ thể, môn học này trang bị 

cho sinh viên các kiến thức cơ bản chính: vai trò, tầm quan 

trọng của hệ thống phân phối đối với doanh nghiệp trong việc 

thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đề ra, việc thiết kế 

kênh phân phối được tiến hành ra sao, chọn lựa và đánh giá các 

thành viên trong hệ thống phân phối như thế nào, chính sách, 

biện pháp để kích thích các thành viên trong hệ thống phân 

phối hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất theo mục tiêu đề 

ra… Nghiên cứu các kênh phân phối đề cập đến hoạt động phân 

phối trong chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix). Các 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



nhà phân phối trung gian như đại lý và bán lẻ, tác động của các 

yếu tố khác trong marketing hỗn hợp đối với quản lý kênh phân 

phối cũng được giới thiệu trong môn học này. Ngoài ra, môn 

học cũng trình bày các vấn đề về thiết kế và cơ cấu kênh, các 

hình thức khuyến khích, các xung đột, và kiểm soát kênh phân 

phối. Bên cạnh việc cung cấp lý thuyết, các tình huống thực tế 

của một số doanh nghiệp lớn trên thị trường Việt Nam sẽ được 

giảng viên đưa ra để sinh viên thực hành theo nhóm nhằm áp 

dụng lý thuyết vào các tình huống cụ thể. 

48 

Quản trị khởi 

nghiệp và đạo đức 

kinh doanh 

Môn học cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học 

biết cách chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều 

hành thành công một doanh nghiệp mới. Môn học cũng đồng 

thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng được 

một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế 

hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi 

trường kinh doanh. Ngoài ra môn học còn nhằm nâng cao nhận 

thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát triển 

nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp 

phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động 

của doanh nghiệp. Đây là môn học sử dụng kiến thức tổng hợp 

từ nhiều môn như Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị tài 

chính, Quản trị marketing, ... do đó để có thể học môn này 

người học nên học trước các môn về Quản trị. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

49 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về những hoạt 

động chủ yếu của các tổ chức Đa quốc gia, và khía cạnh quốc tế 

trong tiến trình quản trị của các tổ chức này; nhấn mạnh sự 

khác biệt về những chức năng quản trị giữa công ty hoạt động 

kinh doanh quốc tế và công ty chỉ hoạt động trong môi trường 

nội địa. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những chiến lược 

cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và xâm nhập thị trường thế 

giới. Sinh viên sẽ được trang bị cơ sở lý luận và phương pháp 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



để phát triển tư duy và thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế 

sau này. 

50 Quản trị logistics 

Quản trị Logistics là môn học nghiên cứu các hoạt động tổ 

chức, xây dựng, và quản lý hệ thống chuổi hoạt động cung ứng, 

hỗ trợ xuyên suốt từ khâu đầu vào  đến đầu ra trong doanh 

nghiệp. Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, 

hiểu quản lý chuỗi hoạt động Logistics như một nghề chuyên 

môn và có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. 

Môn học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá 

trị, mục đích, phương pháp, và các kỹ thuật xây dựng hệ  thống 

quản lý hoạt động Logistics để người học có được cái nhìn tổng 

quát trước khi đi vào chuyên sâu. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

51 
Quản trị 

marketing  

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên các 

phương pháp trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và 

mong muốn của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức về quản 

trị Marketing còn giúp sinh viên phân tích tình hình Marketing 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp bằng cách đánh giá được 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp và 

lập chiến lược Marketing, ứng dụng quản lý Marketing cho 

những lĩnh vực kinh doanh khác nhau.. Ngoài ra, trong suốt quá 

trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: 

tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức những 

giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm marketing. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

52 

Quản trị môi 

trường làm việc 

và an toàn lao 

động 

Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo hộ 

lao động, những quy định về kỹ thuật an toàn lao động trong 

hoạt động xây dựng, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, các 

vấn đề về bảo hộ lao động trong doanh nghiệp. 

Về kỹ năng: Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ 

bản: 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. 

- Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo 

nhóm. 

- Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. 

     Về thái độ: 

- Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học An toàn lao 

động. 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và 

nghiên cứu. 

- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên 

cứu khoa học. 

- Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn 

53 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng không thể 

thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. Tất cả các nhà quản tri đều tham 

gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học phần 

này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai trò, 

chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh 

hưởng, ràng buộc (môi trường) của pháp luật,công nghệ, môi 

trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực; phân tích công 

việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây 

dựng chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển 

nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân viên; xây 

dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và 

đãi ngộ đối với lao động, xử lý các quan hệ lao động. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

54 Quản trị rủi ro 

Học phần giới thiệu những vấn đề kiến thức về quản trị rủi 

ro tài chính trong hoạt động của các công ty và của các ngân 

hàng thương mại: nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, nghiệp vụ 

quản lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá; giúp sinh 

viên biết cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi 

ro, từ đó thực hiện các giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



55 Quản trị sản xuất 

Học phần quản trị sản xuất trang bị cho người học những 

kiến thức nền tảng về công tác quản trị sản xuất và điều hành 

trong doanh nghiệp. Người học sẽ được cung cấp các khái 

niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức 

và kỹ năng về dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất 

nhà máy, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, hoạch định 

tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn 

kho, điều độ sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, 

giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong 

thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

56 

Tổ chức sự kiện 

và truyền thông 

đa phương tiện 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

công tác tổ chức sự kiện như: qui trình tổ chức, các yếu tố ảnh 

hưởng đến công tác tổ chức sự kiện; công tác lập kế hoạch, 

triển khai, giám sát, xử lý tình huống trong quá trình tổ chức 

một số sự kiện phổ biến. Sinh viên còn được trang bị kiến thức 

về các phương tiện truyền thông marketing. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

57 Quản trị tài chính 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức 

chuyên sâu cơ bản về tài chính doanh nghiệp: tổng quan về tài 

chính doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của doanh 

nghiệp, quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu 

tư của doanh nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư 

của doanh nghiệp 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

58 
Quản trị thương 

hiệu 

Môn học này giúp sinh viên nắm được những thuật ngữ 

chuyên môn, kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu, những khía 

cạnh chủ yếu của tiến trình quản trị thương hiệu như: tạo dựng, 

duy trì, phát triển, bảo vệ và khai thác giá trị thương hiệu, hiểu 

biết một cách khái quát những công việc, nhiệm vụ, vai trò của 

nhà quản trị thương hiệu và môi trường làm việc trong lĩnh vực 

quản trị thương hiệu. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

59 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 1 

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu 

về khai báo hải quan – một trong những khâu quan trọng của 
2 (1 + 1) 30 tiết 

Hình thức thi: 

Tiểu luận 



xuất nhập khẩu 

60 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 2 

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu 

về Quản trị xuất nhập khẩu: Hoạch định chiến lược kinh doanh 

xuất nhập khẩu; Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu; Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu, các biện pháp vượt qua các rào cản thương mại quốc tế… 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

61 Quảng cáo 

Môn Quảng cáo là học phần được thiết kế nhằm giải thích 

các khái niệm và kỹ năng cơ bản được sử dụng trong lĩnh vực 

quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nội 

dung của môn học bao gồm: tổng quan về quảng cáo, phân tích 

môi trường, mục tiêu, chiến lược quảng cáo; triển khai, kiểm 

soát; thiết kế thông điệp và truyền tải thông điệp quảng cáo trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền 

hình, truyền thanh, Internet. Môn học cũng đề cập đến những 

tiêu chuẩn đánh giá và kiểm soát hoạt động quảng cáo và 

truyền thông đại chúng. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

62 Tài chính quốc tế 

a) Kiến thức:  

Cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến tài 

chính quốc tế và tiền tệ quốc tế. Cụ thể là: 

- Các chính sách về cán cân thanh toán được tiếp cận ở các lý 

thuyết khác nhau; tính hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ 

mô. 

- Các lý thuyết về tỷ giá hối đoái liên quan đến tiền tệ và các 

khoản mục đầu tư; tỷ giá hối đoái bao gồm sự lựa chọn các mô 

hình tỷ giá hối đoái. 

- Các hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế. 

b) Kỹ năng: Thực hành một số nghiệp vụ đầu tư tài chính quốc 

tế đơn giản. 

c) Thái độ:  

Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế công việc 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



63 Tài chính tiền tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, nó 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tài chính và 

tiền tệ Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc 

gia; Đại cương về Tiền tệ, Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi 

suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm soát lạm phát; 

Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng 

thương mại, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc 

gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài chính quốc tế. Kiến 

thức Tài chính tiền tệ trở thành kiến thức cơ sở, nền tảng để 

người học tiếp cận các môn học chuyên ngành Tài chính ngân 

hàng. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

64 
Tâm lý học đại 

cương 

Giới thiệu khái quát về khoa học tâm lý; các khái niệm cơ 

bản về tâm lý học: tâm lý, ý thức, hoạt động, giao tiếp, nhân 

cách.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

65 
Thanh toán quốc 

tế 

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh 

vực ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác và nghiệp 

vụ liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các 

nghiệp vụ giao dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong 

giao dịch thương mại quốc tế. Cách thức và phương pháp xử lý 

bộ chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên tham gia  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

66 
Thị trường chứng 

khoán 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ 

bản về thị trường chứng khoán bao gồm: các khái niêm; nguyên 

tắc, cơ chế điều hành; nghiệp vụ giao dịch trên sàn giao dịch 

tập trung, phi tập trung; thị trường chứng khoán phái sinh; cơ 

chế tổ chức hoạt động và nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng 

khoán và các quỹ đầu tư; hoạt động giám sát giao dịch chứng 

khoán của cơ quan quản lý. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

67 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Môn học nhằm giúp sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh 
4 (0 + 4) 60 tiết Báo cáo 



của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

68 
Thương mại điện 

tử 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các mô 

hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận, các quy trình kinh doanh, 

các cơ hội của thương mại điện tử, bản chất quốc tế của thương 

mại điện tử. Ngoài ra, cung cấp các kiến thức về cơ sở hạ tầng 

thương mại điện tử, bán hàng trên Internet, marketing trên web, 

chiến lược B2B, B2C…, các khái niệm về môi trường thương 

mại điện tử, luật pháp. 

- Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử, an 

toàn thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trong thương mại 

điện tử, các chiến lược phát triển website thương mại điện tử, 

quản lý thực hiện dự án thương mại điện tử. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

69 Toán cao cấp C1 

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt 

biến, hàm nhiều biến, phép tính tích phân hàm một biến và một 

số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên cạnh đó, giới 

thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các 

ứng dụng của tích phân trong kinh tế.  

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

70 Toán cao cấp C2 

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân 

hàm nhiều biến và một số kiến thức cơ bản về Phương trình vi 

phân 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

71 
Tư duy biện luận 

ứng dụng 

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách 

học, nghiên cứu và ứng xử một cách hiệu quả và chuyên nghiệp 

nhằm đáp ứng các yêu cầu về phương pháp làm việc, học tập và 

nghiên cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích 

ứng với nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và 

toàn cầu hóa. Giúp sinh viên vận dụng linh hoạt các tài liệu 

cũng như tự tìm tòi, bổ sung, cập nhật phù hợp với ngành của 

mình để thực hành, giải quyết bài tập tình huống ứng dụng 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



72 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 

những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ 

bản của cách mạng Việt Nam. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

73 

Vận tải và bảo 

hiểm trong ngoại 

thương 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về vận 

tải, tầm quan trọng của vận tải trong hoạt động ngoại thương, 

luật áp dụng trong các phương thức vận tải khác nhau; kiến 

thức cơ bản về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục bồi 

thường khi hàng hóa bị hư hỏng trong các trường hợp và 

phương thức vận chuyển khác nhau. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

74 Xã hội học 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xã 

hội học như lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối 

tượng chức năng của xã hội, các lý thuyết xã hội học, khái niệm 

xã hội học và phương pháp nghiên cứu xã hội học 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

 

7.4. Chương trình Quản trị kinh doanh, khóa 2018 – 2022   

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ 
Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 

Nhập môn 

phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học  

Trong học phần này, bạn sẽ học cách nhận thức về tư duy, 

vận dụng các công cụ tư duy vào thiết kế một ý tưởng nghiên 

cứu khoa học; cũng như biết cách xây dựng đề cương nghiên 

cứu. 

Học phần này sẽ cung cấp cho bạn những công cụ của tư duy 

giúp bạn nhận biết được những ý tưởng sáng tạo của bản thân, 

khả năng áp dụng vào thực tiễn, học tập và nghiên cứu khoa 

học. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



2 
Đàm phán trong 

kinh doanh 

Môn Đàm phán trong kinh doanh là học phần về khả năng 

thương thuyết bằng tiếng Anh bao gồm các nội dung sau : 

- Các dạng đàm  phán, các khái niệm cơ bản cần ghi nhớ 

trong nghệ thuận đàm phán ; 

- Các bước chuẩn  bị trước và trong khi tiến hành quá trình 

đàm phán ; 

- Các chiến thuật áp dụng và những sai lầm thường gặp trong 

quá trình đàm phán ; 

- Cách giành lợi thế trong đàm phán, rút kinh nghiệm và cải 

thiện khả năng đàm phán ; 

- Những yếu tố tác động đến quá trình đàm phán 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

3 Digital marketing 

- Môn học Digital Marketing (Marketing Trực Tuyến) là môn 

học chuyên sâu của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh 

nói chung và chuyên ngành marketing nói riêng. Với sự bùng 

nổ của kỷ nguyên Internet và sự thay đổi về môi trường kinh 

doanh tại Việt Nam cũng như trên thế giới, yêu cầu về kiến 

thức và kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông trực tuyến đã 

và đang thực sự cấp thiết đối với nguồn nhân lực quản trị kinh 

doanh hiện tại.  

- Học phần Digital Marketing cung cấp kiến thức cơ bản về 

marketing trực tuyến, các mô hình kinh doanh, cách thức sử 

dụng các công cụ marketing trực tuyến như: website 2.0, các 

kênh quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội Facebook, Blog 2.0, 

Email marketing, tối ưu công cụ tìm kiếm SEO, PR trực 

tuyến…cho sinh viên. Và sau khi hoàn thành khóa học, sinh 

viên có thể dễ dàng lập kế hoạch marketing trực tuyến, thực thi 

kế hoạch và đánh gía và đo lường mức độ hiệu quả của kế 

hoạch. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



4 
Đường lối CM 

của ĐCSVN 

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết 

định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, học phần 

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mang 

nhiều giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và là nền tảng quan trọng 

trong việc nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của các ngành 

khoa học xã hội. 

Học phần này sẽ cung cấp những kiến thức về hệ thống 

những đường lối cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây 

dựng niềm tin, có ý thức tán thành, ủng hộ chủ trương, đường 

lối chính sách của Đảng. Nội dung gồm 8 chủ đề: Chương 1: 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng; Chương 2: Đường lối đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

Chương 4: Đường lối công nghiệp hoá; Chương 5: Đường lối 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7: 

Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; 

Chương 8: Đường lối đối ngoại.  

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

5 
Hành vi khách 

hàng 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

hành vi khách hàng thông qua các lý thuyết về tâm lý học, tâm 

lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và kinh tế 

học. Qua môn học sinh viên sẽ thông hiểu về vai trò trung tâm 

của khách hàng trong công tác marketing và có thể vận dụng 

các mô hình tiếp thu từ môn học làm công cụ phân tích hành vi 

khách hàng trong điều kiện thực tế.  

Chiến lược marketing sẽ được xem xét dưới góc độ xã hội rộng 

hơn và sẽ bao gồm những vấn đề đương đại như đạo đức kinh 

doanh, các quy định của Nhà nước, phong trào bảo vệ người 

tiêu dùng…  

Nội dung cụ thể bao gồm các khái niệm hành vi khách hàng 

ứng dụng trong việc ra quyết định marketing, các mô hình hành 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



vi tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định 

mua hàng của khách hàng, và nghiên cứu hành vi khách hàng. 

6 Hành vi tổ chức 

Hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống 

về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự 

tương tác giữa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt 

được mục tiêu của tổ chức. Nội dung môn học được thiết kế 

bao gồm 9 chương nhằm trang bị kiến thức để giúp sinh viên có 

thể  hiểu, giải thích, dự đoán được hành vi ứng xử  cũng như có 

những biện pháp cải biến những hành vi không mong đợi ở 3 

cấp độ (1) Cấp độ cá nhân, (2) Cấp độ nhóm và (3) Cấp độ tổ 

chức. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

7 

Khóa luận tốt 

nghiệp/ Báo cáo 

tốt nghiệp 

Sau khi kết thúc xong đợt thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị 

thực tập như doanh nghiệp, ngân hàng... sinh viên đã hoàn 

chỉnh báo cáo thực tập 1. Và sau đó sinh viên sẽ tiến hành làm 

Khóa luận tốt nghiệp nếu đạt đủ điều kiện yêu cầu của Khoa và 

của Trường. Học phần Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp sinh 

viên có được: 

- Kiến thức về các vấn đề của tổ chức trong thực tiễn 

- Kinh nghiệm thu thập tài liệu 

- Kinh nghiệm trình bày một vấn đề nghiên cứu 

- Thuyết trình và hùng biện trước hội đồng khoa học 

5 (0 + 5) 

theo kế 

hoạch của 

khoa 

Do Hội đồng 

chấm đánh giá 

8 Kinh tế lượng 

Định hướng chung của môn học thiên về hướng ứng dụng, 

không đi sâu về hướng lý thuyết và chứng minh về mặt toán 

học. Môn học giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản của việc sử 

dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu ra quyết định, phân tích 

kinh tế, phân tích chính sách. Phương pháp ước lượng bình 

phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares –OLS) sẽ được trình 

bày một cách chi tiết cũng như các vi phạm giả thuyết; cách 

phát hiện; hệ quả và khắc phục. Bên cạnh đó, các chủ đề về các 

dạng hàm toán học và biến giả ứng dụng trong kinh tế lượng 

cũng sẽ được giới thiệu trong học phần này. 

2 (1 + 1) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



9 Kinh tế vi mô 

Kinh tế vi mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách 

thức mà các hộ gia đình, các doanh nghiệp ra quyết định và tác 

động lẫn nhau trong một thị trường nào đó ở giác độ chi tiết, 

riêng lẻ. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề 

chung: Giới thiệu các khái niệm và 3 vấn đề cơ bản của kinh tế 

vi mô. Cung & cầu: giải thích các yếu tố xác định hàm số cung 

và hàm số cầu, các quy luật tác động đến cung và cầu. Lý 

thuyết người tiêu dùng: nghiên cứuhành vi người tiêu dùng và 

phương pháp lựa chọn tối ưu. Lý thuyết về sản xuất và chi phí: 

nghiên cứu hành vi nhà sản xuất, phương pháp lựa chọn tối ưu, 

đặc điểm và tính chất của các loại thị trường. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 

10 Kinh tế vĩ mô 

Kinh tế vĩ mô bao gồm các kiến thức cơ bản nghiên cứu cách 

thức tác động của các chính sách lên các chỉ tiêu kinh tế quốc 

gia. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Khái quát về kinh 

tế học vĩ mô: Giới thiệu các vấn đề của kinh tế vĩ mô và các 

công cụ điều tiết vĩ mô của chính phủ. Đo lường sản lượng 

quốc gia: Giới thiệu phương pháp xác định sản lượng quốc gia 

(GDP). Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở: 

Nghiên cứu phương pháp xác định sản lượng cân bằng và sự 

thay đổi của các thành phần trong tổng cầu tác động đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường tiền tệ: Giới thiệu cung-cầu, sự cân 

bằng trên thị trường tiền tệ và tác động của lãi suất đến sản 

lượng quốc gia. Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán: Giới 

thiệu thị trường ngoại tệ, cán cân thanh toán và tác động của 

TGHĐ đến sản lượng quốc gia. Mô hình IS – LM: Giới thiệu 

đường IS – LM và sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và tiền 

tệ. Tổng cung – Tổng cầu: Giới thiệu tổng cung – tổng cầu và 

mô hình AS – AD. Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô: Nghiên 

cứu tác động của các chính sách đến tổng cầu. Lạm phát – Thất 

nghiệp: Tác động của thất nghiệp và lạm phát – Các biện pháp 

hạn chế. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 



11 
Nghiệp vụ ngoại 

thương 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về 

nghiệp vụ ngoại thương như: 

- Những điều kiện thương mại quốc tế Incoterms. 

- Nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật về thương lượng trong hợp 

đồng ngoại thương. 

- Soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Chứng từ xuất nhập khẩu tổ chức thực hiện hợp đồng ngoaị 

thương. 

2 (1 + 1) 45 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm và 

tự luận 

12 

Lý thuyết xác 

suất và thống kê 

toán 

Định hướng chung của môn học cung cấp cho sinh viên 

những khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê 

toán. Sinh viên hiểu được sự vận dụng quy luật xác suất để xây 

dựng các phương pháp ra quyết định trong điều kiện thông tin 

không đầy đủ trong thống kê. Các kiến thức xác suất thống kê 

học được phải có tính thực tiễn để người học có thể áp dụng 

vào thực tế của ngành học. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

13 Luật kinh tế  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

lĩnh vực pháp luật kinh tế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp 

tác xã, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh và Luật Phá sản. Từ đó, sinh 

viên có những nhận thức chung về pháp luật điều chỉnh những 

hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

14 
Marketing căn 

bản 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra các hoạt động cơ 

bản trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn 

của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức cơ bản về 

Marketing còn giúp sinh viên lý giải được một số sự vật hiện 

tượng xảy ra trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, trong suốt 

quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá 

nhân: tư duy phản biện (cấp độ cơ bản), kỹ năng làm việc 

nhóm; và nhận thức những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn 

của một người làm marketing.  

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Trắc nghiệm 



15 Marketing quốc tế  

Marketing quốc tế bao gồm phạm vi kiến thức cơ bản giúp 

doanh nghiệp có thể triển khai được các hoạt động kinh doanh 

và các hoạt động marketing hỗ trợ trong quá trình thâm nhập thị 

trường quốc tế. Môn học này là học phần quan trọng của 

chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, nhằm trang bị cho sinh viên 

kiến thức bổ sung và mở rộng kiến thức đã học ở môn học 

Marketing căn bản như: nghiên cứu, hoạch định marketing 

trong môi trường kinh doanh quốc tế và triển khai hiệu quả 

phối thức marketing quốc tế mở rộng (7P), đặc biệt trong 

marketing dịch vụ hiện nay. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

16 
Nghệ thuật lãnh 

đạo 

- Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan 

đến hoạt động lãnh đạo. Trên cơ sở đó đi vào phân tích : Bản 

chất của lãnh đạo, phẩm chất và kĩ năng của nhà lãnh đạo, việc 

sử dụng quyền lực của nhà lãnh đạo sao cho có hiệu quả nhất, 

sự phù hợp giữa phong cách của nhà lãnh đạo với từng hoàn 

cảnh cụ thể, phát huy năng lực tập thể, khảo sát, đánh giá hiệu 

quả lãnh đạo theo phương pháp khoa học, nhằm đánh giá năng 

lực lãnh đạo, phân biệt được mặt mạnh, yếu của người lãnh đạo 

và phân rõ trách nhiệm lãnh đạo…  

- Học phần này rất cần thiết đối với sinh viên khi tiếp cận 

thực tế trong quá trình ra quyết định.  

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

17 
Nghiên cứu thị 

trường 

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên hiểu 

được vai trò, lợi ích của nghiên cứu thị trường, mối quan hệ 

giữa nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh 

nhằm xác định và đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách 

hàng mục tiêu. Những kiến thức về nghiên cứu thị trường còn 

giúp sinh viên nắm được các phương pháp nghiên cứu thị 

trường, biết cách thẩm định, đánh giá báo cáo kết quả, phân tích 

kết quả nghiên cứu thị trường, ứng dụng nghiên cứu thị trường 

cho những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, trong suốt 

quá trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá 

nhân: tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



những giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm 

marketing 

18 
Nguyên lý kế 

toán 

Môn Nguyên lý kế toán nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản nhất về kế toán – một trong những công cụ 

quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Sinh viên được trình bày về 

những lý thuyết căn bản, mục tiêu của kế toán, đối tượng của kế 

toán, nguyên tắc và các phương pháp kế toán được vận dụng 

cũng như các bước thực hành cơ bản trong 1 chu kỳ kế toán 

(như sinh viên được làm quen với chứng từ kế toán, với việc 

định khoản và ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo kế toán dạng 

đơn giản,…) 

3 (2 + 1) 30 tiết 

Hình thức thi: 

Trắc nghiệm + 

Tự luận 

19 
Nguyên lý thống 

kê kinh tế 

Học phần Nguyên lý thống kê kinh tế nghiên cứu những cơ 

sở lý luận, phương pháp luận của thống kê học ; cung cấp hệ 

thống các khái niệm cơ bản trong thống kê, các phương pháp 

trình bày dữ liệu ; thống kê mô tả ; phân tích thống kê làm cơ 

sở cho dự báo các hiện khoa học và logic. Học phần còn là nền 

tảng quan trọng cho các học phần có liên quan như Phương 

pháp định lượng, Kinh tế lượng,…cũng như trong công tác 

nghiên cứu khoa học. 

3(3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

20 

Nhập môn ngành 

quản trị Kinh 

doanh 

Nhập ngành Quản trị kinh doanh là học phần khoa học về 

lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. Trong học phần được tích lũy, 

tổng hợp và kế thừa các lý thuyết cơ bản về khoa học quản trị 

kinh doanh có xét đến điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, cùng 

với các học phần khác, trang bị cho người học những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết trong thực tiễn và lý luận nhằm giúp cho 

người học có thể theo học các học phần tiếp theo của ngành 

Quản trị Kinh doanh và vận dụng trong thực tiếp tác nghiệp sau 

khi tốt nghiệp 

3 (2 + 1) 60 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

21 

Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác-Lê 

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ 

nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ 

vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được 

5 (5 + 0) 75 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



Nin cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương 

bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương 

trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của 

chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái 

quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã 

hội hiện thực và triển vọng. 

22 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh  

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh chuyển tải các 

kiến thức về Phân tích đánh giá các hoạt động SXKD của 

doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ý nghĩa, vai trò, chức 

năng và tầm quan trọng của phân tich hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp; Các phương pháp và kỹ thuật phân tích 

HĐKD; Ứng dụng các phương pháp phân tích vào phân tích cụ 

thể các mặt của hoạt động kinh doanh: Phân tich kết quả sản 

xuất về khối lượng và chất lượng sản phẩm, phân tích Chi phí 

và giá thành cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và giá 

thành, phân tích doanh thu - lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng đến doanh thu - lợi nhuận, và phân tích báo tài chính của 

doanh nghiệp. 

3 (2 + 1) 60 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

23 
Pháp luật đại 

cương 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật. Để đạt được mục tiêu đó, nội dung của 

học phần bao gồm những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về 

nhà nước và pháp luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh 

đó, học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành 

bao gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật 

Lao động, Luật Hình sự và bổ sung thêm một nội dung mới 

theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo là Pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



24 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong kinh tế 

Môn học tập trung vào các phương pháp nghiên cứu trong 

lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm giúp học viên có khả năng thực 

hiện một nghiên cứu quan tâm trong tương lai dưới dạng độc 

lập cá nhân hay nhóm. Những nội dung được đề cập bao gồm 

xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu và thực hiện một nghiên 

cứu thực nghiệm (đánh giá những nghiên cứu trước, thu thập 

dữ liệu, sử dụng công cụ phân tích, viết và trình bày nghiên 

cứu...).  

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

25 
Quan hệ công 

chúng 

Học phần đề cập đến những nội dung, quy trình và công cụ 

chính được sử dụng trong lĩnh vực PR trên nền tảng nghiên 

cứu, vận dụng và phát triển hệ thống cơ sở lý thuyết của tâm lý 

học, tâm lý xã hội học, nhân khẩu học, truyền thông, văn hóa và 

kinh tế học. 

Nội dung của môn học bao gồm: PR và vai trò của nó trong 

hoạt động của doanh nghiệp; những tiêu chuẩn và yêu cầu thiết 

yếu đối với người làm công tác PR; tiến trình hoạch định PR; 

quan hệ báo chí; lập kế hoạch tổ chức sự kiện & tài trợ; quản lý 

khủng hoảng và PR nội bộ. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

26 Quản trị bán hàng 

Nội dung của môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, tư 

duy trong việc thực hiện  công việc quản trị bán hàng: giới 

thiệu về công việc bán hàng, gồm tổng quan về quản trị bán 

hàng, hoạch định bán hàng, tổ chức bán hàng, tuyển chọn và 

huấn luyện bán hàng, lãnh đạo và động viên lực lượng bán hàng 

và kiểm soát bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám 

đốc bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn 

ngạch, tổ chức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất 

của lực lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng… 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 



27 
Quản trị chất 

lượng  

- Cung cấp cho học viên những kiến thức thuộc lý thuyết 

chung, chuyên ngành cơ bản về QTCL hiện đang áp dụng trên 

thế giới và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với QTCL từng 

loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi với tinh thần “dĩ 

bất biến - ứng vạn biến”. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với các 

công cụ, kỹ thuật kiểm soát chất lượng phù hợp với từng loại 

hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp phản biện, phân tích, 

tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến.  

- Triển khai tốt phương pháp cải tiến HTQLCL theo thông lệ 

quốc tế. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

28 
Quản trị chiến 

lược 

- Cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết chung, chuyên 

ngành cơ bản về quản trị chiến lược hiện đang áp dụng trên thế 

giới và hướng đến năng lực học tập suốt đời. 

- Vận dụng tốt các hệ thống quản lý phù hợp với quản trị 

chiến lược từng loại hình tổ chức trong bối cảnh luôn thay đổi. 

- Áp dụng nhuần nhuyễn và có khả năng sáng tạo đối với các 

công cụ, kỹ thuật qua việc hoạch định, thực hiện và kiểm soát 

chiến lược phù hợp với từng loại hình tổ chức. 

- Sử dụng có hiệu quả phương pháp phản biện, phân tích, 

tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin khoa học và tiên tiến. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

29 Quản trị dự án  

Môn Quản trị dự án trang bị cho người học những kiến thức 

lý thuyết về dự án đầu tư, bao gồm: khái niệm đầu tư, ý nghĩa 

của dự án đầu tư, phân loại dự án đầu tư; quản trị dự án đầu tư, 

ý nghĩa của quản trị dự án đầu tư... 

Môn Quản trị dự án đi sâu vào các nội dung phân tích, quản 

trị điều hành dự án, bao gồm: Phân tích thị trường trong quản 

trị điều hành dự án;  phân tích kỹ thuật dự án, lập kế hoạch tiến 

độ thi công dự án; vấn đề tổ chức, nhân sự của dự án; phân tích, 

tính toán các chỉ tiêu tài chính và phân tích vấn đề kinh tế - xã 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



hội của dự án.  

30 Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị 

một tổ chức (doanh nghiệp). Qua học phần này người học sẽ 

nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ chức (doanh 

nghiệp), bao gồm: khái niệm và sự cần thiết của quản trị, các 

chức năng cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu đối với nhà 

quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh 

nghiệp, ra quyết định quản trị, lãnh đaọ và động viên nhân viên. 

Ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một 

số mô hình quản trị hiện đại.  

3 (2 + 1) 60 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

31 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về những hoạt 

động chủ yếu của các tổ chức Đa quốc gia, và khía cạnh quốc tế 

trong tiến trình quản trị của các tổ chức này; nhấn mạnh sự 

khác biệt về những chức năng quản trị giữa công ty hoạt động 

kinh doanh quốc tế và công ty chỉ hoạt động trong môi trường 

nội địa. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những chiến lược 

cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và xâm nhập thị trường thế 

giới. Sinh viên sẽ được trang bị cơ sở lý luận và phương pháp 

để phát triển tư duy và thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế 

sau này. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

32 

Quản trị logistics 

và chuỗi cung 

ứng 

Quản trị Logistics là môn học nghiên cứu các hoạt động tổ 

chức, xây dựng, và quản lý hệ thống chuổi hoạt động cung ứng, 

hỗ trợ xuyên suốt từ khâu đầu vào đến đầu ra trong doanh 

nghiệp. Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, 

hiểu quản lý chuỗi hoạt động Logistics như một nghề chuyên 

môn và có vai trò rất quan trọng để nâng cao lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. 

Môn học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá 

trị, mục đích, phương pháp, và các kỹ thuật xây dựng hệ  thống 

quản lý hoạt động Logistics để người học có được cái nhìn tổng 

quát trước khi đi vào chuyên sâu. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



33 
Quản trị 

marketing  

Môn học được thiết kế với mục tiêu chỉ ra sinh viên các 

phương pháp trong quá trình xác định và đáp ứng nhu cầu và 

mong muốn của khách hàng mục tiêu. Những kiến thức về quản 

trị Marketing còn giúp sinh viên phân tích tình hình Marketing 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp bằng cách đánh giá được 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp và 

lập chiến lược Marketing, ứng dụng quản lý Marketing cho 

những lĩnh vực kinh doanh khác nhau.. Ngoài ra, trong suốt quá 

trình học, sinh viên có thể hình thành một số kỹ năng cá nhân: 

tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm; và nhận thức những 

giá trị cốt lõi và thái độ đúng đắn của một người làm marketing. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

34 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực là chức năng quan trọng không thể 

thiếu trong bất kỳ tổ chức nào. Tất cả các nhà quản tri đều tham 

gia nhiều hay ít vào công tác quản trị nguồn nhân lực. Học phần 

này cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản nhất về: vai trò, 

chức năng quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức; những ảnh 

hưởng, ràng buộc (môi trường) của pháp luật,công nghệ, môi 

trường cạnh tranh tới quản trị nguồn nhân lực; phân tích công 

việc và định mức lao động; lập kế hoạch nguồn nhân lực; xây 

dựng chính sách và tổ chức tuyển dụng; đào tạo & phát triển 

nhân viên, đánh giá thành tích công tác của nhân viên; xây 

dựng chính sách và thực hành các hình thức trả lương bổng và 

đãi ngộ đối với lao động, xử lý các quan hệ lao động. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

35 Quản trị rủi ro 

Học phần giới thiệu những vấn đề kiến thức về quản trị rủi ro 

tài chính trong hoạt động của các công ty và của các ngân hàng 

thương mại: nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, nghiệp vụ quản 

lý rủi ro lãi suất, nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá; giúp sinh viên 

biết cách phân tích và xác định nguồn gốc của các loại rủi ro, từ 

đó thực hiện các giải pháp nhằm quản trị rủi ro. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

36 Quản trị sản xuất 
Học phần quản trị sản xuất  trang bị cho người học những 

kiến thức nền tảng về công tác quản trị sản xuất và điều hành 
3 (2 + 1) 60 tiết 

Hình thức thi: 

Tự luận 



trong doanh nghiệp. Người học sẽ được cung cấp các khái 

niệm, thuật ngữ trong lĩnh vực sản xuất cũng như các kiến thức 

và kỹ năng về dự báo nhu cầu sản xuất, hoạch định công suất 

nhà máy, định vị doanh nghiệp, bố trí mặt bằng, hoạch định 

tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, quản lý hàng tồn 

kho, điều độ sản xuất. Đây là môn học thuộc kiến thức ngành, 

giúp người học nắm vững lý thuyết và vận dụng được trong 

thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ. 

37 Quản trị tài chính 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức 

chuyên sâu cơ bản về tài chính doanh nghiệp: tổng quan về tài 

chính doanh nghiệp,  phân tích các tỷ số tài chính của doanh 

nghiệp, quản lý các nguồn vốn của doanh nghiệp, quản lý đầu 

tư của doanh nghiệp, quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư 

của doanh nghiệp 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

38 
Quản trị thương 

hiệu 

Môn học này giúp sinh viên nắm được những thuật ngữ 

chuyên môn, kiến thức cơ bản nhất về thương hiệu, những khía 

cạnh chủ yếu của tiến trình quản trị thương hiệu như: tạo dựng, 

duy trì, phát triển, bảo vệ và khai thác giá trị thương hiệu, hiểu 

biết một cách khái quát những công việc, nhiệm vụ, vai trò của 

nhà quản trị thương hiệu và môi trường làm việc trong lĩnh vực 

quản trị thương hiệu. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

39 
Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

Học phần Tài chính tiền tệ là một học phần cơ sở ngành, nó 

cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Tài chính và 

tiền tệ Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Bao gồm các nội 

dung như: Đại cương về tài chính, Chính sách tài chính quốc 

gia; Đại cương về Tiền tệ, Chính sách tiền tệ; Tín dụng; Lãi 

suất; Tài chính công; Vấn đề lạm phát và kiểm soát lạm phát; 

Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế bao gồm Ngân hàng 

thương mại, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc 

gia; Định chế tài chính phi ngân hàng; Tài chính quốc tế. Kiến 

thức Tài chính tiền tệ trở thành kiến thức cơ sở, nền tảng để 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



người học tiếp cận các môn học chuyên ngành Tài chính ngân 

hàng. 

40 
Thanh toán quốc 

tế 

Học phần Thanh Toán Quốc Tế cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về vấn đề thanh toán quốc tế trong lĩnh 

vực ngoại thương. Giúp sinh viên nắm bắt và thao tác và nghiệp 

vụ liên quan đến giao dịch thanh toán quốc tế, bao gồm các 

nghiệp vụ giao dịch hối đoái, các phương thức thanh toán trong 

giao dịch thương mại quốc tế. Cách thức và phương pháp xử lý 

bộ chứng từ để đảm bảo an toàn cho các bên tham gia  

3 (2 + 1) 60 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

41 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Môn học nhằm giúp sinh viên cần tìm hiểu các vấn đề sau: 

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh 

của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, các quy trình nghiệp vụ kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

6 (0 + 6) 180 tiết Báo cáo 

42 
Thương mại điện 

tử 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, các mô 

hình kinh doanh, mô hình lợi nhuận, các quy trình kinh doanh, 

các cơ hội của thương mại điện tử, bản chất quốc tế của thương 

mại điện tử. Ngoài ra, cung cấp các kiến thức về cơ sở hạ tầng 

thương mại điện tử, bán hàng trên Internet, marketing trên web, 

chiến lược B2B, B2C…, các khái niệm về môi trường thương 

mại điện tử, luật pháp. 

- Cung cấp kiến thức về công nghệ thương mại điện tử, an 

toàn thương mại điện tử, hệ thống thanh toán trong thương mại 

điện tử, các chiến lược phát triển website thương mại điện tử, 

quản lý thực hiện dự án thương mại điện tử. 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

43 Toán cao cấp C1 

Học phần giới thiệu vè phép tuyến tính vi phân hàm mọt 

biến, hàm nhiều biến, phép tính tích phân hàm một biến và một 

số kiến thức cơ bản về phương trình vi phân. Bên cạnh đó, giới 

thiệu một số ứng dụng đạo hàm trong bài toán kinh tế và các 

ứng dụng của tích phân trong kinh tế.  

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 



44 Toán cao cấp C2 

Học phần giới thiệu về Vi tích phân hàm một biến, Vi phân 

hàm nhiều biến và một số kiến thức cơ bản về Phương trình vi 

phân 

2 (1 + 1) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

45 
Tư duy biện luận 

– sáng tạo 

Môn học củng cố cho sinh viên cách tư duy biện luận, cách 

học, nghiên cứu và ứng xử một cách hiệu quả và chuyên nghiệp 

nhằm đáp ứng các yêu cầu về phương pháp làm việc, học tập và 

nghiên cứu trong bậc đại học; giúp sinh viên có khả năng thích 

ứng với nhiều môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập và 

toàn cầu hóa. Giúp sinh viên vận dụng linh hoạt các tài liệu 

cũng như tự tìm tòi, bổ sung, cập nhật phù hợp với ngành của 

mình để thực hành, giải quyết bài tập tình huống ứng dụng. 

3 (3 + 0) 45 tiết 
Hình thức thi: 

Tiểu luận 

46 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày 

những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ 

bản của cách mạng Việt Nam. 

2 (2 + 0) 30 tiết 
Hình thức thi: 

Tự luận 

47 
Tài chính doanh 

nghiệp 

Môn học cung cấp hệ thống kiến thức về vai trò của hệ thống 

tài chính trong nền kinh tế, những vấn đề chung về TCDN, các 

kênh huy động vốn khả thi cho doanh nghiệp,  tính toán và đưa 

ra quyết định huy động vốn tối ưu cho doah nghiệp, phân tích 

mức độ rủi ro và doanh lợi của các dự án đầu tư của doanh 

nghiệp, tính toán tính khả thi của các dự án đầu tư dài hạn dựa 

trên phân tích bảng dòng tiền và các chỉ số tài chính liên quan. 

2 (1+1) 45 tiết Tự luận 

48 Khởi nghiệp 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản hữu ích về khởi nghiệp, giúp sinh viên chuẩn bị những điều 

kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh 

nghiệp mới cũng như biết cách tránh được các khó khăn không 

2 (1+1) 45 tiết Báo cáo 



cần thiết trên con đường khởi nghiệp.  

Hình thành được sự sáng tạo và hoàn thiện kỹ năng nghiên 

cứu thị trường nhằm phát triển thành công kế hoạch kinh 

doanh. Bên cạnh đó sinh viên cũng biết cách kỹ năng xây dựng 

kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch 

và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường 

kinh doanh. 

Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối 

với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng 

mà doanh nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa 

bàn hoạt động của doanh nghiệp.  

49 
Thực hành kỹ 

năng kinh doanh 

Trình bày được các kiến thức cơ bản về chức năng của 

chuyên viên kinh doanh, kỹ năng bán hàng, viết email, viết CV 

Giải quyết được các bài tập thực hành, bài tập tình huống 

trong lĩnh vực kinh doanh 

Phân tích được các hiện tượng kinh tế cơ bản trong lĩnh vực 

quản trị kinh doanh 

3 (0+3) 90 tiết Báo cáo 

50 

Thực tập phần 

mềm mô phỏng 

ERP 

Học phần Thực hành mô phỏng phần mềm ERP giới thiệu 

các được các kiến thức cơ bản về chức năng của phần mềm 

ERP, giúp sinh viên có kỹ năng phân tích được nguồn dữ liệu 

và quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp. Ngoài ra sinh viên sẽ 

được thực hành các kỹ năng quản lý danh mục tồn kho, quản lý 

danh mục nhà cung cấp, quản lý cung ứng mua hàng, quản lý 

kho hàng, quản lý danh mục khách hàng, quản lý phân phối & 

bán hàng, xây dựng định mức sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, 

quản lý phẩn xưởng, quản trị hệ thống 

3 (0+3) 90 tiết Thực hành 



51 
Quản trị hành 

chính văn phòng 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 

về quản trị Hành chánh văn phòng, bao gồm những yếu tố môi 

trường tổng quát nhất tác động đến văn phòng của doanh 

nghiệp, của tổ chức, và những chức năng cơ bản của quản trị 

Hành chánh văn phòng trong tổ chức, trong đơn vị kinh doanh, 

bao gồm: hoạch định, tổ chức, điều khiển lãnh đạo, và kiểm tra/ 

kiểm soát công việc văn phòng. 

2 (1+1) 45 tiết Tiểu luận 

52 

Văn hóa doanh 

nghiệp và đạo đức 

kinh doanh 

- Khái niệm, các đặc tính và cá bộ phận cầu thành đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 

- Các cơ sở và biện pháp xây dựng đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

- Nội dung quản lý thay đổi đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiện 

cứu bản chất và vai trò của đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện 

xây dựng nội dung đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp tại một công ty 

- Có ý thức đúng đắn trong việc xây dựng đạo đức kinh 

doanh và văn hóa doanh nghiệp. 

2 (1+1) 45 tiết Tiểu luận 

53 Thực tập 1 

Trong quá trình thực tập, sinh viên đến doanh nghiệp tìm 

hiểu các vấn đề sau: 

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị 

của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài (FDI), các ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty bảo 

hiểm... 

Cần vận dụng kiến thức các môn đã học vào việc phân tích 

tổng quan, nêu ra được một số vấn đề về quản trị cần giải quyết 

3 (0+3) 90 tiết Báo cáo 



tại đơn vị thực tập. 

54 Thực tập 2 

Học phần Thực tập 2 yêu cầu sinh viên thực tập tại doanh 

nghiệp trong thời gian 4 tuần để vận dụng kiến thức các môn 

học vào việc phân tích, nêu ra được một số vấn đề cần giải 

quyết trong thực tế và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề 

đó. Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên 

cứu, phân tích và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực ngành/ 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại đơn vị thực tập. 

5 (0+5) 150 tiết Báo cáo 
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