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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐÔNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 748/QĐ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học trình độ đại học, hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công đoàn 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

Căn cứ quyết định 174-CT ngày 19/5/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  (nay là 

Thủ tướng Chính phủ) về việc chuyển Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học 

Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng BGD-ĐT 

ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ Quyết định số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Công văn số: 

769/QLCL - KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học;  

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-ĐHCĐ ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành của Trường Đại học Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-ĐHCĐ ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học 

Công đoàn về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công đoàn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học trình độ đại học, 

hệ chính quy, theo hệ thống tín chỉ, ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công đoàn 

(có  bản mô tả CTĐT và CTDH kèm theo).  

Điều 2. Giao cho phòng Đào tạo, Khoa Quản trị kinh doanh phối hợp với bộ phận liên quan 

triển khai thực hiện theo các qui định hiện hành. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm; cán bộ, giảng viên, 

sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:  

- Hiệu trưởng Nhà trường (để b/cáo); 

- Các khoa, phòng, BM (để t. hiện); 

- SV các khóa TS từ 2019 (để t. hiện); 

- Lưu: VT, P. ĐT. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

                 TS  Nguyễn Đức Tĩnh 
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BẢNG KÝ HIỆU TỪ VIẾT TẮT 
 

ELOs  Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

CLO  Chuẩn đầu ra học phần 

TOEIC  Kỳ thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 

PO Mục tiêu 

QTKD Quản trị kinh doanh 

CTĐT Chương trình đào tạo 
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DANH MỤC BẢNG 
 

Bảng 1 Mã hoá mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành QTKD 

Bảng 2 Kết cấu và mã hoá chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTKD 

Bảng 3 Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTKD 

Bảng 4a Bảng mô tả và mã hoá chiến lược,  phương pháp giảng dạy trong CTĐT ngành 

QTKD 

Bảng 4b Bảng mô tả và mã hoá chiến lược, hoạt động học tập trong CTĐT ngành QTKD 

Bảng 5 Ma trận tích hợp phương pháp dạy và học (TLMs) với chuẩn đầu ra (ELOs)  

Bảng 6 Hệ thống thang điểm kiểm tra, đánh giá 

Bảng 7 
Bảng mô tả phương thức đánh giá tích hợp với chuẩn đầu ra của học phần 

Bảng 8 Rubric điểm bài tập thuyết trình (định lượng) 

Bảng 9  Rubric điểm bài tập thảo luận nhóm (định tính) 

Bảng 10 Danh mục học phần và mã học phần 

Bảng 11 Bảng mô tả nội dung các học phần 

Bảng 12 Ma trận tích hợp các học phần với chuẩn đầu ra 

Bảng 13 Kế hoạch giảng dạy toàn khóa 

Bảng 14 Hệ thống phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 
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1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

1.1 Giới thiệu về chương trình đào tạo 

Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) là một khoa chuyên ngành của trường ĐHCĐ, 

được thành lập tháng 10 năm 1992 và được Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng ý thực hiện thí điểm 

chương trình đào tạo (CTĐT) ngành QTKD theo Quyết định số 170/ĐH ngày 1/2/1993 của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo trong bối cảnh Việt Nam phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự ra đời của khoa QTKD 

đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với trường ĐHCĐ: Từ một trường đơn ngành đã trở 

thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế. Kế thừa và phát huy 

truyền thống đào tạo của Nhà trường, kết hợp với sự năng động của mình, khoa QTKD đã 

nhanh chóng khẳng định vị thế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và 

đóng góp tích cực vào việc cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp 

phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng được yêu cầu của tổ chức Công 

đoàn Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cho đến nay, khoa QTKD đã 

trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành với sự mở rộng về quy mô và nâng cao chất 

lượng đào tạo. 

Trong những năm qua, trường ĐHCĐ nói chung, khoa QTKD nói riêng thường xuyên 

quan tâm, chú trọng đến chất lượng CTĐT, bằng chứng là Nhà trường và khoa QTKD đã và 

đang áp dụng nhiều phương pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng CTĐT như định kì 

khảo sát, lấy ý kiến từ các bên hữu quan làm căn cứ cập nhật, điều chỉnh CTĐT theo hướng 

đổi mới, hội nhập.  

Chương trình đào tạo ngành QTKD được thiết kế theo hệ thống đào tạo tín chỉ với 47 

học phần và 126 tín chỉ bao gồm: khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở khối ngành, kiến 

thức ngành và khoá luận tốt nghiệp; trong đó chương trình được thiết kế bao gồm các học 

phần bắt buộc và học phần tự chọn theo một lộ trình hợp lý và khoa học, cho phép sinh viên 

có thể linh động trong kế hoạch học tập và đạt được bằng cử nhân QTKD. 

Với đội ngũ giảng viên của khoa được đào tạo từ nhiều trường đại học có uy tín và 

thường xuyên có sự liên kết, trao đổi học thuật với nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu trong nước, 

chương trình giảng dạy của khoa luôn có sự cập nhật, ứng dụng tích hợp những phương pháp 

giảng dạy tích cực, tiên tiến nhằm đưa đến những hiệu quả cao nhất trong việc đạt được những 

chuẩn đầu ra của CTĐT đã đề ra. 

1.2. Thông tin chung  

Đơn vị cấp bằng:  Trường Đại học Công đoàn (ĐHCĐ) 
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Đơn vị đào tạo:  Trường Đại học Công đoàn (ĐHCĐ) 

Tên văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp:  

       + Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

       + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor Business Administration  

Tên ngành đào tạo:  + Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh 

              + Tiếng Anh:  Business Management 

Mã số ngành đào tạo:  7340101 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

Loại hình đào tạo:  Chính quy tập trung, theo hệ thống tín chỉ 

Thời gian đào tạo:  4 năm (8 học kỳ, tối đa 6 năm) 

2. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục của nhà trường 

2.1 Sứ mạng 

 Đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ 

lao động, tham gia với Tổng Liên đoàn xây dựng các chính sách về người lao động. 

2.2 Tầm nhìn đến năm 2030 

 Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực 

về công nhân – công đoàn. Là trường đại học hàng đầu của Việt Nam về đào tạo quan hệ lao 

động, an toàn vệ sinh lao động và các ngành về công tác xã hội, xã hội học. 

2.3 Mục tiêu giáo dục của nhà Trường 

 “Năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc 

trong môi trường cạnh tranh đa văn hoá” 

3. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

3.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân QTKD có hiểu biết sâu rộng về kinh tế - xã hội và quản lý; có kiến 

thức và kỹ năng tổng hợp, chuyên sâu về QTKD và điều hành doanh nghiệp trong môi trường 

cạnh tranh và hội nhập; có phẩm chất chính trị, có đạo đức kinh doanh, có năng lực tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm, có năng lực nghiên cứu, giải quyết vấn đề và học tập ở trình độ cao hơn. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

Từ mục tiêu chung, CTĐT ngành QTKD sẽ trang bị cho người học những mục tiêu cụ 

thể (Programme Objectives – POs) sau đây: 
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- Hiểu biết và có khả năng vận dụng kiến thức về kinh tế - xã hội, quản lý, pháp luật 

vào việc giải quyết vấn đề trong QTKD với tư duy chiến lược và sáng tạo. 

- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về QTKD và khởi sự doanh nghiệp để đáp ứng 

các yêu cầu trong công việc như: điều hành quá trình kinh doanh, quản trị các nguồn lực, phát 

triển doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. 

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng QTKD như: kỹ năng hoạch định chiến lược, lập 

kế hoạch, tổ chức điều hành; kỹ năng nhân sự; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng giao tiếp, đàm 

phán; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết xung 

đột. 

- Có phẩm chất chính trị, sức khỏe, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội; có tác 

phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp, bản lĩnh nhà quản trị; năng lực tự học, tự nghiên cứu. 

- Người học có đủ năng lực để phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và 

các trường thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và có thể theo học ở bậc cao hơn. 

Bảng 1: Mã hoá mục tiêu cụ thể của CTĐT đào tạo ngành QTKD 

 

STT Mã hoá 

mục tiêu 

Mô tả nội dung 

1 PO.1 Hiểu biết và có khả năng vận dụng kiến thức về kinh tế - xã hội, 

quản lý, pháp luật vào việc giải quyết vấn đề trong QTKD với tư 

duy chiến lược và sáng tạo. 

2 PO.2 Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về QTKD và khởi sự doanh 

nghiệp để đáp ứng các yêu cầu trong công việc như: điều hành quá 

trình kinh doanh, quản trị các nguồn lực, phát triển doanh nghiệp 

trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. 

3 PO.3 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng QTKD như: kỹ năng hoạch định 

chiến lược, lập kế hoạch, tổ chức điều hành; kỹ năng nhân sự; kỹ 

năng ra quyết định; kỹ năng giao tiếp, đàm phán; kỹ năng làm việc 

độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết xung 

đột. 

4 PO.4 Có phẩm chất chính trị, sức khỏe, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm 

xã hội; có tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp, bản lĩnh nhà 

quản trị; năng lực tự học, tự nghiên cứu. 



 7 

STT Mã hoá 

mục tiêu 

Mô tả nội dung 

5 PO.5 Người học có đủ năng lực để phát triển sang các ngành đào tạo 

khác của trường và các trường thuộc khối ngành kinh tế, kinh 

doanh, quản lý và có thể theo học ở bậc cao hơn. 

 

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Chuẩn đầu ra của CTĐT (Expected Learning Outcomes - LOs)  ngành QTKD được 

công bố tại Quyết định số 258/ QĐ- ĐHCĐ ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng về 

việc công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường ĐHCĐ năm 2019. 

 Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTKD bao gồm 14 chuẩn mô tả những yêu cầu về kiến 

thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp người học cần đạt được sau khi 

tốt nghiệp. 

4.1. Chuẩn về kiến thức (từ LO.1 đến LO.5) 

- Hiểu được các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, 

Công đoàn Việt Nam phù hợp với trình độ đại học của khối ngành kinh doanh và quản lý. 

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế để phân tích và giải 

thích các vấn đề kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô. 

-  Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý để đáp ứng 

được yêu cầu của việc làm trong kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. 

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính trong nền kinh tế thị trường, 

làm nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu ngành QTKD. 

- Phân tích các kiến thức liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện, kiểm tra 

các công việc tác nghiệp, quản trị và ra quyết định quản trị ở các lĩnh vực như: nhân lực, sản 

xuất, chất lượng, marketing, chiến lược, bán hàng, kinh doanh dịch vụ, kinh doanh xuất nhập 

khẩu, kinh doanh quốc tế, hậu cần kinh doanh, chi phí kinh doanh, quản trị rủi ro, bảo hiểm… 

trong doanh nghiệp. 

4.2. Chuẩn về kỹ năng (từ LO.6 đến LO.12) 

  - Thực hiện các kỹ năng tác nghiệp liên quan đến sản xuất, hậu cần, thương mại dịch 

vụ, marketing, tài chính, nhân lực, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm. 

  - Thực hiện kỹ năng thu thập và xử lí dữ liệu thông tin để ra quyết định và giải quyết 

vấn đề trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.  
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  - Thực hiện các kỹ năng của nhà quản trị như: kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, 

kiểm tra, trao quyền, quản trị cảm xúc, quản lý thời gian có hiệu quả trong các tình huống 

kinh doanh. 

  - Khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc có 

kế hoạch và khoa học.  

  - Thể hiện tốt kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng, giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kinh doanh. 

  - Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc: nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại 

ngữ đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc TOEIC 

500. 

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT – 

BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin, bao gồm: hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, xử 

lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu và sử dụng internet cơ bản; có khả năng 

ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán kinh tế trong hoạt động chuyên môn. 

4.3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp (từ LO.13 đến LO.14) 

- Có năng lực tự chủ về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc; tự 

chủ trong học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ.  

- Có đạo đức nghề nghiệp;  chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và quy 

chế làm việc của doanh nghiệp; có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; có hành vi và ứng 

xử chuyên nghiệp, thái độ tích cực trong công việc, hợp tác với đồng nghiệp, có tinh thần 

doanh nhân. 

Bảng 2: Kết cấu và mã hoá chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTKD 

Mã hóa CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

Chuẩn về kiến thức 

LO.1 Hiểu được các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội, Công đoàn Việt Nam phù hợp với trình độ đại học của khối 

ngành kinh doanh và quản lý. 

LO.2 Vận dụng được những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế để phân 

tích và giải thích các vấn đề kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô. 
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Mã hóa CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

LO.3 Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý 

để đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong kinh doanh, quản trị doanh 

nghiệp. 

LO.4 Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính trong nền kinh 

tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu ngành QTKD. 

LO.5 Phân tích các kiến thức liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức, thực 

hiện, kiểm tra các công việc tác nghiệp, quản trị và ra quyết định quản 

trị ở các lĩnh vực như: nhân lực, sản xuất, chất lượng, marketing, chiến 

lược, bán hàng, kinh doanh dịch vụ, kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh 

doanh quốc tế, hậu cần kinh doanh, chi phí kinh doanh, quản trị rủi ro, 

bảo hiểm… trong doanh nghiệp. 

Chuẩn về kỹ năng 

LO.6 Thực hiện các kỹ năng tác nghiệp liên quan đến sản xuất, hậu cần, 

thương mại dịch vụ, marketing, tài chính, nhân lực, kinh doanh quốc tế, 

xuất nhập khẩu, bảo hiểm. 

LO.7 Thực hiện kỹ năng thu thập và xử lí dữ liệu thông tin để ra quyết định 

và giải quyết vấn đề trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh 

nghiệp. 

LO.8 Thực hiện các kỹ năng của nhà quản trị như: kỹ năng lập kế hoạch, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm tra, trao quyền, quản trị cảm xúc, quản lý thời gian 

có hiệu quả trong các tình huống kinh doanh. 

LO.9 Khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, 

làm việc có kế hoạch và khoa học. 

LO.10 Thể hiện tốt kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng, 

giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kinh 

doanh. 

LO.11 Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc: nghe, nói, đọc, viết và 

giao tiếp ngoại ngữ đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 của khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam hoặc TOEIC 500. 



 10 

Mã hóa CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

LO.12 Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 

03/2014/TT – BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, bao 

gồm: hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, xử lý văn bản, 

sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu và sử dụng internet cơ bản; có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán kinh 

tế trong hoạt động chuyên môn. 

Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

LO.13 Có năng lực tự chủ về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng 

kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có khả năng thích 

nghi với môi trường làm việc; tự chủ trong học tập, nghiên cứu và nâng 

cao trình độ. 

LO.14 Có đạo đức nghề nghiệp; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà 

nước và quy chế làm việc của doanh nghiệp; có trách nhiệm với cộng 

đồng và xã hội; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tích cực 

trong công việc, hợp tác với đồng nghiệp, có tinh thần doanh nhân. 
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Bảng 3: Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTKD 

 

Mục tiêu 

(POs) 
 

Chuẩn đầu ra (LOs) 

Chuẩn về kiến thức Chuẩn về kỹ năng Chuẩn về năng lực tự 

chủ và trách nhiệm 

nghề nghiệp 

LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.6 LO.7 LO.8 LO.9 LO.10 LO.11 LO.12 LO.13 LO.14 

PO.1 X X X X X          

PO.2 X X X X X          

PO.3      X X X X X X X   

PO.4             X X 

PO.5 X X X X X X X X X X X X X X 
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5. Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan 

hành chính Nhà nước; các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Công đoàn, các trường học... Cử 

nhân ngành QTKD phấn đấu tốt sẽ trở thành doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp... 

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

 Sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD có khả năng tiếp tục nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc học tập và nghiên cứu; có đủ năng lực tham gia 

CTĐT ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ ngành QTKD và ngành khác thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý. 

7. Tiêu chí tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

7.1. Tiêu chí tuyển sinh 

* Đối tượng tuyển sinh 

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc 

gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được 

dự thi vào trường ĐHCĐ: 

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư Liên bộ Y tế - Đại 

học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18 - 8 - 1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 

20 - 8 - 1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* Hình thức tuyển sinh 

Tuyển sinh thông qua xét tuyển kết quả tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia với tổ 

hợp các môn thi bao gồm:  

 + Khối A0 (Toán, Lý, Hóa) 

 + Khối A1 (Toán, Lý, Anh)  

 + Khối D1 (Toán, Anh, Văn) 

Điểm xét tuyển đảm bảo các quy định của Bộ GD&ĐT hàng năm. 

7.2 Quy trình đào tạo 
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- Quy chế đào tạo sử dụng là quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, tạo điều kiện để 

sinh viên tích cực, chủ động thích ứng với quy trình đào tạo để đạt được những kết quả tốt 

nhất trong học tập, rèn luyện. 

- Tổ chức đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ 

thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

57/2012/TT–BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo duc và Đào tạo về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ 

thống tín chỉ) và Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ 

của Trường Đại học Công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-ĐHCĐ ngày 

21/2/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn thay thế Quyết định số 578/QĐ-

ĐHCĐ ngày 8/9/2010 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ). 

- Chương trình đào tạo được thiết kế gồm 8 học kỳ tương ứng với 4 năm học, gồm 

126 tín chỉ. Trong đó, thời gian học tập chính thức 4 năm, thời gian học tập tối thiểu 3 năm 

và thời gian học tập tối đa là 6 năm  

- Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ chính khoảng 16 tuần học tập, 2 tuần thi, 1 

tuần dự trữ và học kỳ phụ khoảng 8 tuần.  

- Tất cả sinh viên đều phải tham gia thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp. 

7.3. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp 

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

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

đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

 - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo theo quy định; 

 - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

 - Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và hoàn thành chương trình giáo dục thể chất 

theo quy định.  
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8. Chiến lược và phương pháp giảng dạy, học tập 

 Chương trình đào tạo ngành QTKD đã áp dụng nhiều chiến lược và phương pháp 

giảng dạy, học tập khác nhau nhằm tạo điều kiện cho người học có cơ hội thu nhận, thực 

hành các kiến thức đã học đạt hiệu quả, đảm bảo đạt được các mục tiêu đào tạo (POs) và 

các chuẩn đầu ra (LOs). Sự đa dạng của các phương pháp giảng dạy được thể hiện qua bảng 

sau: 

(Ghi chú: TLMs – Teaching and Learing Methods) 
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Bảng 4a: Bảng mô tả và mã hoá chiến lược, phương pháp  giảng dạy trong CTĐT ngành QTKD 

TT 
Chiến 

lược 
Mô tả Phương pháp giảng dạy  

Mã code 

1 
Giảng dạy 

trực tiếp 

Đa số các học phần lý thuyết được dạy theo phương pháp thuyết trình, 

thuyết giảng, đặt câu hỏi gợi mở, giao bài tập về nhà cho sinh viên… 

Thuyết giảng TLM.1 

Tranh luận trực tiếp TLM.2 

Gợi mở -vấn đáp TLM.3 

Luyện tập và thực hành (bài 

tập) 

TLM.4 

2 
Giảng dạy 

gián tiếp 

Một số học phần giảng dạy gián tiếp không có sự can thiệp rõ ràng nào 

của giảng viên, các học phần được chọn lựa trong CTĐT của ngành có thể 

được tiến hành theo phương pháp dạy dựa trên dự án hoặc giảng dạy dựa 

trên vấn đề, người học được tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho hoạt 

động học tập các học phần này. Phương pháp này thích hợp với những 

học phần thực hành, khoá luận tốt nghiệp, báo cáo thực tế… 

Động não 

TLM.5 

Nghiên cứu tình huống 
TLM.6 

4 
Giảng dạy 

tương tác 

- Chiến lược này được thực hiện trong hầu hết trong các học phần của 

chương trình đào tạo. Sinh viên làm bài tập nhóm, thuyết trình nhóm, thực 

hành, thực tập theo nhóm 

- Một số học phần, giáo viên chuẩn bị “kịch bản” có nội dung liên quan 

đến học phần và người học được phân vai để thực hiện. 

Thảo luận nhóm TLM.7 

Chia sẻ theo cặp 
TLM.8 

Đóng vai 
TLM.9 

5 Khác  Phương pháp khác TLM.10 
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Bảng 4b: Bảng mô tả và mã hoá chiến lược, hoạt động học tập trong CTĐT ngành QTKD 

TT 
Chiến 

lược 
Mô tả Hoạt động học tập  

Mã code 

1 
Học tập 

tích cực 

Đây là hình thức trong đó người học tham gia sâu vào hoạt động học để 

trang bị kiến thức khoa học, tri thức, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, 

đồng thời phát triển các kỹ năng xã hội khác như: làm việc nhóm, giao 

tiếp, thuyết trình trước đám đông… 

Làm việc nhóm TLM.11 

Thuyết trình TLM.12 

Tham gia thảo luận nhóm TLM.13 

Trả lời câu hỏi, phát biểu, 

trao đổi ý kiến xây dựng bài  

TLM.14 

2 
Học tập 

độc lập 

Người học tham gia vào hoạt động trên lớp một cách độc lập, thực hiện 

đầy đủ các yêu cầu về nhiệm vụ học tập như là: trình bày khoá luận, làm 

bài tập ở nhàm viết báo cáo thực tế, trình bày kết quả nghiên cứu và học 

tập tự do. 

Nghe giảng TLM.15 

Đọc và nghiên cứu tài liệu TLM.16 

Làm bài tập cá nhân, báo cáo 

thực hành 

TLM.17 

3 

Học tập 

trải 

nghiệm 

Một số học phần trong CTĐT có các hoạt động học tập thông qua hoạt 

động trải nghiệm như: đi thực tế tại các đơn vị. 
Đi thực tế 

TLM.18 

4 Khác  Hoạt động khác TLM.19 
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Bảng 5: Ma trận tích hợp phương pháp dạy và học (TLMs) với chuẩn đầu ra (LOs) của CTĐT 

 
TLMs Phương pháp, hoạt 

động dạy và học 

Chuẩn đầu ra (LO) 

Chuẩn về kiến thức Chuẩn về kỹ năng 
Chuẩn về năng lực 

tự chủ và trách 

nhiệm nghề nghiệp 

LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.6 LO.7 LO.8 LO.9 LO.10 LO.11 LO.12 LO.13 LO.14 

TLM.1 Thuyết giảng x x x x x        x x 

TLM.2 Tranh luận trực tiếp x   x x x  x x x   x x 

TLM.3 Gợi mở -vấn đáp x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.4 Luyện tập và thực 

hành (bài tập) 

x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.5 Động não x x x x x x x x x x x  x x 

TLM.6 Nghiên cứu tình 

huống 

x x x x x x x x x x   x x 

TLM.7 Thảo luận nhóm x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.8 Chia sẻ theo cặp x x x  x x  x x x x  x x 

TLM.9 Đóng vai x    x x  x x x x  x x 

TLM.10 Phương pháp khác x    x x x x x x   x x 

TLM.11 Làm việc nhóm x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.12 Thuyết trình x x x x x x  x x x x  x x 

TLM.13 Tham gia thảo luận 

nhóm 

x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.14 Trả lời câu hỏi, phát 

biểu, trao đổi ý kiến 

xây dựng bài  

x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.15 Nghe giảng x x x x x        x x 

TLM.16 Đọc và nghiên cứu 

tài liệu 

x x x x x x x x x x   x x 

TLM.17 Làm bài tập cá nhân, 

báo cáo thực hành 

x x x x x x x x x x x x x x 

TLM.18 Đi thực tế     x x x x x x   x x 

TLM.19 Hoạt động khác     x x x x x x   x x 

 

(Ghi chú: TLMs bao gồm phương pháp giảng dạy và hoạt động học tập của sinh viên)
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Chương trình đào tạo của ngành QTKD ngoài việc thực hiện mục tiêu trang bị những kiến 

thức chuyên môn cho người học, còn chú trọng nhấn mạnh đến việc cung cấp những kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp và đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho người học. Do vậy, ngoài 

những phương pháp giảng dạy truyền thống, CTĐT ngành QTKD còn bổ sung nhiều phương pháp 

giảng dạy tích cực, hiện đại gắn với hoạt động thực hành, thực tế. Sự kết hợp đó nhằm đưa đến 

những hiệu quả cao nhất có thể đạt được những chuẩn đầu ra của CTĐT. 

9. Chiến lược và phương pháp kiểm tra đánh giá 

Phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên được thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra học phần 

và phản ánh mức độ đạt được của mục tiêu của học phần. Trong đó, chuẩn đầu ra và mục tiêu của 

học phần được xây dựng bám sát với chuẩn đầu ra và mục tiêu của CTĐT. Việc đánh giá này phải 

đảm bảo tính giá trị, tin tưởng và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm đánh giá thường xuyên, 

đánh giá giữa kỳ và đánh giả tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: làm bài kiểm 

tra, thảo luận, Semina, làm bài tập nhóm, trắc nghiệm khách quan, thực hành, thực tế… 

9.1. Thang điểm 

Theo thang điểm 10, sau đó được chuyển thành điểm chữ (A,B,C,D,F). Thang điểm này 

được thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ–BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ và Thông tư số 57/2012/TT–BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo duc và Đào 

tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 132/QĐ-ĐHCĐ ngày 21/2/2014 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Công đoàn về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của trường Đại học Công đoàn. 

Bảng 6:  Hệ thống thang điểm kiểm tra, đánh giá 

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm 4 

Đạt Giỏi 

9,0 ÷10 A+ 4  

8,5 ÷ 8,9 A 4  

Khá 8,0 ÷ 8,4 B+ 3,5  
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7,0 ÷ 7,9 B 3,0  

Trungbình 

6,5 ÷ 6,9 C+ 2,5  

5,5 ÷ 6,4 C 2,0  

Trung bình yếu 

5,0 ÷ 5,4 D+ 1,5  

4,0 ÷ 4,9 D 1  

Không đạt Kém < 4,0 F 0  

 

9.2. Phương thức kiểm tra/đánh giá 

* Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: (Điểm chuyên cần) trọng số: 10 % 

- Mục tiêu: Kiểm tra - đánh giá thường xuyên nhằm củng cố các tri thức; hình thành các kĩ 

năng nhận dạng vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm; hình thành 

thái độ tích cực đối với học phần. Nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách học và cách 

dạy cho phù hợp 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Đi học đầy đủ số giờ theo quy định 

+ Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn; 

+ Chuẩn bị bài đầy đủ; 

+ Tích cực tham gia ý kiến. 

- Hình thức kiểm tra:  

+ Điểm danh số giờ dự giảng 

+ Ý thức chuẩn bị bài giảng và tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên  

+ Ý thức tham gia hoạt động xây dựng bài giảng, thảo luận nhóm  

*  Kiểm tra giữa kỳ:(Điểm kiểm tra học trình) trọng số: 20 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức và các kĩ năng thu được sau nửa học kỳ, làm cơ 

sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy và học. 

- Các tiêu chí đánh giá: Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý; 

Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu. 
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- Hình thức kiểm tra:  

+ Bài làm viết trên lớp; 

+ Trả lời câu hỏi vấn đáp trên lớp; 

+ Bài trắc nghiệm;  

+ Bài tập thảo luận nhóm; 

+ Bài thuyết trình trên lớp 

+ Tiểu luận theo nhóm 

… 

* Thi cuối kỳ: (Điểm thi hết học phần) trọng số: 70 % 

- Mục đích: Đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức và các kĩ năng thu được của cả học 

phần của sinh viên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của giảng viên và cách học 

của sinh viên. 

- Các tiêu chí đánh giá: Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lý; 

thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu; trình bày rõ 

ràng, logic vấn đề; ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ... 

- Hình thức: Thi tự luận/thi trắc nghiệm/thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm 

Bảng 7: Mô tả phương thức đánh giá được tích hợp với chuẩn đầu ra của học phần 

TT Điểm bộ phận Chuẩn đầu ra của học phần 

  LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.n 

1 Điểm chuyên cần (10%) X X X X X X 

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (20%)       

 Bài kiểm tra lần 1  X   X  

 Bài kiểm tra lần 2 (nếu có)   X   X 

3 Điểm thi kết thúc học phần 

(70%) 

X X X X X X 

 

9.3. Phiếu đánh giá học phần (Rubrics) 

Phiếu đánh giá học phần (Rubrics) là một công cụ đánh giá/chấm điểm, được xây dựng bởi 

giảng viên (có thể có sự tham gia của sinh viên) để hỗ trợ việc đánh giá chi tiết một sản phẩm 
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hoặc một hoạt động học tập. Rubric thường được thiết kế dưới dạng ma trận 2 chiều, với các mức 

đánh giá tương ứng với các tiêu chí phù hợp với yêu cầu đánh giá đối với một hoạt động học tập. 

Chương trình đào tạo của ngành QTKD sử dụng nhiều bảng rubrics (định tính hoặc định 

lượng) để đánh giá điểm chuyên cần và đánh giá/ chấm điểm về những yêu cầu, bài tập được đặt 

ra trong quá trình giảng dạy. Một số mẫu phiếu Rubrics được thể hiện trong những bảng mô tả 

dưới đây: 

Bảng 8: Rubric điểm bài tập thuyết trình (định lượng) 

RUBIC ĐIỂM THUYẾT TRÌNH 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0-3,9 

Mức D và D+ 

4,0-5,4 

Mức C và C+ 

5,5-6,9 

Mức B và B+ 

7,0-8,4 

Mức A và A+ 

8,5-10 
 

Nội dung  

báo cáo 

Không 

có nội 

dung 

hoặc nội 

dung 

không 

phù hợp 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, hình ảnh 

và giải thích 

chưa rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu cầu, 

thuật ngữ đơn 

giản dễ hiểu, 

hình ảnh minh 

họa rõ ràng 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật ngữ 

đơn giản dễ 

hiểu, hình ảnh 

minh họa rõ 

ràng, đẹp, có 

sử dụng video 

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, thuật 

ngữ đơn giản 

dễ hiểu, hình 

ảnh minh họa 

rõ ràng, 

phong phú 

đẹp, có sử 

dụng video 

và giải thích 

cụ thể 

50% 

Trình bày  

slide 

Trình 

bày sơ 

sài, 

không đủ 

số lượng 

theo quy 

định 

Slide trình 

bày với số 

lượng phù 

hợp, sử dụng 

từ ngữ, hình 

ảnh rõ ràng 

Slide trình bày 

bố cục logic, rõ 

ràng, gồm mở 

đầu, thân bài và 

kết luận 

Slide trình bày 

bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết luận, 

thể hiện sự 

Slide trình 

bày bố cục 

logic, rõ 

ràng, gồm 

mở đầu, thân 

bài và kết 

luận. Thuật 

25% 
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thành thạo 

trong trình bày 

ngữ sử dụng 

đơn giản, dễ 

hiểu. Thể 

hiện sự thành 

thạo trong 

trình bày và 

ngôn ngữ 

Thuyết trình Trình 

bày 

không 

logic, 

vượt quá 

thời gian 

quy định, 

sử dụng 

thuật ngữ 

không 

đúng, 

phát âm 

không 

rõ, giọng 

nói nhỏ, 

người 

nghe 

không 

hiểu 

Bài trình bày 

đầy đủ; giọng 

nói nhỏ, phát 

âm còn 1 số 

từ không rõ, 

sử dụng thuật 

ngữ phức tạp, 

chưa có 

tương tác với 

người nghe 

Phần trình bày 

có bố cục 3 phần 

rõ ràng, giọng 

nói vừa phải, rõ 

ràng, dễ nghe, 

thời gian trình 

bày đúng quy 

định, thỉnh 

thoảng có tương 

tác với người 

nghe, người 

nghe có thể hiểu 

và kịp theo dõi 

nội dung trình 

bày 

Phần trình bày 

ngắn gọn dễ 

hiểu; sử dụng 

các thuạt ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu; bố cục rõ 

ràng, giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát; thời gian 

trình bày đúng 

quy định; 

tương tác tốt 

với người 

nghe; người 

nghe hiểu được 

nội dung trình 

bày 

Phần trình 

bày ngắn 

gọn; bố cục 

rõ rang; 

giọng nói rõ 

ràng, lưu 

loát; thu hút 

được sự chú 

ý của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe; 

người nghe 

có thể hiểu và 

theo kịp tất 

cả các nội 

dung trình 

bày; thời gian 

trình bày 

đúng quy 

định 

25% 
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Bảng 9: Rubric điểm bài tập thảo luận nhóm (định tính) 
 

Tiêu chí  

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn 

Mức D  

0 điểm 

Mức C  

Trừ tối đa 2 

điểm so với 

điểm trung bình 

nhóm 

Mức B  

Tính bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Mức A  

Cộng tối đa 2 

điểm so với điểm 

trung bình nhóm 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không tham gia, không 

chấp hành phân công 

của nhóm 

Tham gia không 

tích cực, thụ 

động, ít đóng 

góp, bị trừ đi tối 

đa 02 điểm 

Tham gia ở mức 

độ trung bình, cho 

điểm bằng điểm 

trung bình của 

nhóm 

Nhiệt tình, tích 

cực, có nhiều 

đóng góp, được 

cộng thêm tối đa 

02 điểm so với 

điểm trung bình 

của nhóm 

10. Mô tả Chương trình dạy học 

10.1. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QTKD bao gồm 126 tín chỉ (chưa bao gồm 

phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh) 

- Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 126 tín chỉ 

- Với các khối kiến thức lớn:  

+ Kiến thức Giáo dục đại cương với 44 tín chỉ, chiếm 34,92% có 17 học phần bao gồm: 

Các học phần Lý luận chính trị; Tiếng Anh; Pháp luật; Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản; Đại cương về Công đoàn Việt Nam và kỹ năng mềm. 

+ Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp với 72 tín, chiếm 57,14% bao gồm các học phần thuộc 

kiến thức cơ sở ngành, khối ngành và chuyên ngành. 

+ Thực tập cuối khóa và làm khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)  

10.2. Danh mục học phần 

Bảng 10: Danh mục các học phần và mã học phần 
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STT Mã học phần TÊN HỌC PHẦN Số tín chỉ 

1 
1808 

Triết học Mác – Lênin  3 

2 
1809 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 

3 
1810 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

4 
1802 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

5 
1807 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

6 
2315 

Tiếng Anh 1 3 

7 
2316 

Tiếng Anh 2 3 

8 
2317 

Tiếng Anh 3 3 

9 
2318 

Tiếng Anh 4 3 

10 
2319 

Tiếng Anh 5 3 

11 
2320 

Tiếng Anh 6 3 

12 
1448 

Pháp luật đại cương và Luật kinh tế 3 

13 
2401 

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản 
3 

14 
1110 

Đại cương về Công đoàn Việt Nam 2 

15  

 

2113 

Chọn 1 trong 3 học phần 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng quản trị văn phòng 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

2 

16 
2121 

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 

17 
2106 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 

18 
1240 

Tâm lý học quản lý 2 

19 1617 Văn hóa doanh nghiệp 2 

20 2203 Kinh tế vi mô  3 

21 2204 Kinh tế vĩ mô  3 

22 1512 Quản trị học 2 

23 1507 Marketing căn bản  3 

24 
1310 

Nguyên lý kế toán   3 

25 
1519 

Quản trị doanh nghiệp 2 

26 1501 

1506 
Chọn 1 trong 2 học phần 

- Bảo hiểm 

- Bảo hiểm xã hội 

2 
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27 
1510 

Quản trị chiến lược  3 

28 
1609 

Quản trị nhân lực 1 3 

29 
1717 

Tài chính doanh nghiệp 1 3 

30 
1526 

Quản trị tác nghiệp 3 

31 
1505 

Kinh doanh quốc tế 2 

32 
1527 

Quản trị thương mại và dịch vụ trong 

doanh nghiệp 
3 

33 
1524 

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2 

34 
1525 

Quản trị hậu cần kinh doanh 2 

35 
1522 

Khởi sự kinh doanh 3 

36 
1508 

Quản trị chất lượng  3 

37 
1311 

Phân tích kinh doanh 2 

38 
1509 

Quản trị chi phí kinh doanh 3 

39 
1712 

Tài chính - tiền tệ 1                         3 

40 
1520 

Ra quyết định quản trị                           2 

41 
2209 

Thống kê kinh doanh 3 

42 
1618 

Kỹ năng quản trị 2 

43 2205 

1528 
Chọn 1 trong 2 học phần 

- Lập và quản lý dự án đầu tư 

- Quản trị rủi ro 

2 

44 
1529 

Thực hành 1 2 

45 
1530 

Thực hành 2 2 

46 
2403 

Tin học ứng dụng 2 

47 
1517-1518 

Thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt 

nghiệp 
10 

 TỔNG CỘNG 126 
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10.3. Cấu trúc của chương trình dạy học 

Bảng 11: Cấu trúc của chương trình dạy học và kế hoạch giảng dạy toàn khoá 

TT MÃ HỌC PHẦN 
Tín 

chỉ 

HỌC KÌ THỨ Đơn vị 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1808 

Triết học Mác – Lênin  3 3         
2 1809 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2  2        
3 1810 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   2       
4 1802 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2    2      

5 1807 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2    2      

6 2315 
Tiếng Anh 1 3 3         

7 2316 
Tiếng Anh 2 3 3         

8 2317 
Tiếng Anh 3 3  3        

9 2318 
Tiếng Anh 4 3  3        

10 2319 
Tiếng Anh 5 3   3       

11 2320 
Tiếng Anh 6 3    3      

12 1448 
Pháp luật đại cương và Luật 

kinh tế 
3   3       

13 2401 
Kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 
3  3        

14 1110 
Đại cương về Công đoàn Việt 

Nam 
2  2        

15  

 

2113 

Chọn 1 trong 3 học phần 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng quản trị văn phòng 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

2  2        

16 2121 
Toán cao cấp cho các nhà 

kinh tế 
2  2        

17 2106 
Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán 
3   3       

18 1240 
Tâm lý học quản lý 2     2     

19 1617 
Văn hóa doanh nghiệp 2     2     

20 2203 
Kinh tế vi mô  3   3       
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21 2204 
Kinh tế vĩ mô  3    3      

22 1512 
Quản trị học 2   2       

23 1507 
Marketing căn bản  3    3      

24 1310 
Nguyên lý kế toán   3    3      

25 1519 
Quản trị doanh nghiệp 2   2       

26 1501 

1506 
Chọn 1 trong 2 học phần 

- Bảo hiểm 

- Bảo hiểm xã hội 

2       2   

27 1510 
Quản trị chiến lược  3      3    

28 1609 
Quản trị nhân lực 1 3      3    

29 1717 
Tài chính doanh nghiệp 1 3     3     

30 1526 
Quản trị tác nghiệp 3     3     

31 1505 
Kinh doanh quốc tế 2    2      

32 1527 
Quản trị thương mại và dịch 

vụ trong doanh nghiệp 
3      3    

33 1524 
Nghiệp vụ kinh doanh xuất 

nhập khẩu 
2      2    

34 1525 
Quản trị hậu cần kinh doanh 2       2   

35 1522 
Khởi sự kinh doanh 3     3     

36 1508 
Quản trị chất lượng  3      3    

37 1311 
Phân tích kinh doanh 2       2   

38 1509 
Quản trị chi phí kinh doanh 3       3   

39 1712 
Tài chính - tiền tệ 1                         3    3      

40 1520 
Ra quyết định quản trị                           2     2     

41 2209 
Thống kê kinh doanh 3     3     

42 1618 
Kỹ năng quản trị 2     2     

43 2205 

1528 
Chọn 1 trong 2 học phần 

- Lập và quản lý dự án đầu tư 

- Quản trị rủi ro 

2       2   

44 1529 
Thực hành 1 2      2    

45 1530 
Thực hành 2 2       2   
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46 2403 
Tin học ứng dụng 2       2   

47 1517-

1518 
Thực tập cuối khóa, làm khóa 

luận tốt nghiệp 
10        10  

  
 

Tổng 
126 

9 

 

17 

 

18 

 

21 

 

20 

 

1

6 

1

5 
10  

 

10.4. Mô tả các học phần 

Bảng 12: Mô tả nội dung các học phần 
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

TÊN HỌC PHẦN 

1.  1808 

Triết học Mác – 

Lênin 

 

3 

Học phần Triết học Mác-Lênin giới thiệu một cách có 

hệ thống những quan điểm triết học cơ bản của C. Mác, 

Ph. Ăngghen và V. I. Lênin với tư cách là hệ thống 

những quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã 

hội và tư duy. Triết học Mác-Lênin là thế giới quan và 

phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp 

công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội 

tiến bộ trong nhận thức và cải tạo xã hội. Học phần này 

là một nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong 

chương trình cử nhân đại học nhằm giáo dục lý luận cho 

người học, giúp người học xây dựng thế giới quan và 

phương pháp luận khoa học để nhận thức và hoạt động 

thực tiễn hiệu quả, đồng thời tiếp cận các môn khoa học 

khác. 

2.  1809 

Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin 

 

2 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin như: Khái quát sự ra đời, phát triển, đối 

tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và 

vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng 

dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc 

quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường 

định hướng XHCN  và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt 

Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh 

tế quốc tế cảu Việt Nam. 
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3.  1810 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 

2 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí 

Minh từ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành 

và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội, về Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về đại đoàn 

kết, về văn hóa, đạo đức, con người. 

4.  1802 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

 

2 

Nội dung học phần gồm có 4 chương: 

- Chương nhập môn tập trung làm rõ đối tượng, chức 

năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp học tập, nghiên 

cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Từ chương I đến chương III trình bày sự ra đời và quá 

trình lănh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 

theo tiến trình lịch sử dân tộc từ năm 1930 - 2018. 

5.  1807 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

 

2 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về chủ nghĩa xã 

hội khoa học như: Khái quát sự ra đời, phát triển, đối 

tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu 

CNXHKH; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; 

CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH; dân chủ XHCN 

và nhà nước XHCN; cơ cấu xã hội-giai cấp và liên minh 

giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn 

đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH; 

vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

6.  2315 
Tiếng Anh 1 

 
3 

Sinh viên có thể rèn luyện & nâng cao kỹ năng ngôn ngữ 

thông qua lý thuyết, các bài đọc, bài tập & tình huống 

thực hành 

7.  2316 
Tiếng Anh 2 

 
3 

  Trang bị cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản 

để có thể thực hành các cấu trúc ngữ pháp, thực hành các 

tình huống giao tiếp đơn giản khác nhau, đọc hiểu các 
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đoạn văn bản ngắn dưới 500 từ, và có thể viết một số 

đoạn viết ngắn (80-100 từ) bằng tiếng Anh theo các chủ 

đề đã học, đạt trình độ tương đương TOEIC 200- 250.đề 

đã học, đạt trình độ tương đương TOEIC 200- 250. 

8.  2317 
Tiếng Anh 3 

 
3 

          Học phần Tiếng Anh 3 gồm 03 tín chỉ được phân 

bổ trong 11 tuần là học phần  thứ 3 trong chương trình 

đào tạo tiếng Anh cho sinh viên các khoa, ngành của 

trường Đại học Công đoàn. Học phần này gồm có 7 chủ 

đề khác nhau, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện 4 kỹ 

năng nói, nghe, đọc, viết và ngữ âm, từ vựng. 

           Mục đích của học phần nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức và kĩ năng cơ bản trong một số 

tình huống quen thuộc hàng ngày, góp phần chuẩn bị 

một số kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên 

học tiếp các học phần tiếng Anh 4, 5 và 6. Sinh viên sẽ 

được học ngữ pháp và từ vựng kết hợp với luyện kĩ năng 

nghe, nói, đọc, viết. 

9.  2318 
Tiếng Anh 4 

 
3 

Tiếng Anh học phần 4 gồm ba tín chỉ được phân bổ 

trong 12 tuần với  các nội dung cơ bản sau:  

-  Phần nghe: gồm 2 phần ( Part 1, 2).   

Phần 1 ( tả tranh): Nghe mô tả tranh về người và vật.  

Phần 2 (hỏi – đáp): Nghe các câu hỏi về thời gian, 

người, quan điểm, lựa chọn, gợi ý, lý do và địa điểm.  

- Phần đọc: Gồm 2 phần. (Part 5, 6).  

Phần 5: Hoàn thành câu với các hiện tượng ngữ pháp 

như: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ.  

Phần 6 : Hoàn thành đoạn văn với các kiến thức ngữ 

pháp và từ vựng như: động từ khiếm khuyết, so sánh 



 32 

của  tính từ, các câu so sánh, trạng từ chỉ tần suất, các 

thì của động từ. 

- Phần nói: Sinh viên làm quen hoạt động nói cụ thể: 

đọc to 1 bài khóa về các chủ đề như du lịch, mua sắm, 

công việc ...., mô tả tranh về người hay các hoạt động 

hàng ngày như giải trí, đi ăn ở ngoài, làm các công việc 

nhà ....... 

- Phần viết: Viết câu đơn dựa vào tranh và từ hay cụm 

từ cho trước . Các bức tranh mô tả người tham gia các 

hoạt động như: gặp gỡ đồng nghiệp, làm việc tại văn 

phòng, nấu ăn, ăn ở nhà hay nhà hàng, sử dụng giao 

thông công cộng, đi du lịch, mua sắm, giải trí..... 

- Học phần 4 tập trung phát triển kiến thức và 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết và ngữ âm nhằm giúp sinh viên làm 

quen và nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi 

TOEIC. 

- Cuối mỗi phần đều có các bài thực hành để sinh viên 

luyện tập theo dạng thức bài thi TOEIC. Học phần này 

cũng nhằm góp phần chuẩn bị một số kiến thức và năng 

lực ngôn ngữ cho sinh viên học tiếp môn tiếng Anh học 

phần 5. 

10.  2319 
Tiếng Anh 5 

 
3 

Học phần trang bị cho sinh viên có kiến thức về từ vựng 

tiếng Anh dùng trong giao tiếp và các tình huống kinh 

doanh, thương mại, thường xuất hiện trong các bài thi 

TOEIC, vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

và nâng cao và các thủ thuật khác nhau để làm phần 

nghe Part 3; Part 4; phần đọc Part 7; trả lời các câu hỏi 

4-9 phần nói và câu hỏi 6 -7 trong đề thi Viết của bài thi 
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TOEIC, tự đánh giá và phát triển được các kỹ năng đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết để làm bài thi TOEIC một 

cách hiệu quả. 

11.  2320 
Tiếng Anh 6 

 
3 

   Học phần cung cấp kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bao gồm: nghe 

hiểu một đoạn thông điệp và giải thích được vấn đề, nói 

được giải pháp cho một vấn đề, viết một bài luận bày tỏ 

quan điểm cá nhân, thảo luận và nói được quan điểm 

của cá nhân về một vấn đề, thực hành các bài thi TOEIC 

4 kỹ năng. 

12.  1448 

Pháp luật đại 

cương và Luật kinh 

tế 

 

3 

Pháp luật đại cương và Luật kinh tế là môn khoa học pháp 

lí nghiên cứu các vấn đề lí luận về Nhà nước và pháp luật 

cũng như thực tiễn xây dựng, ban hành, thực thi các định 

chế về quan hệ kinh doanh. Đồng thời, môn học còn trang 

bị cho học viên các vấn đề pháp lý cụ thể về luật kinh tế 

như: việc thành lập, quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản 

doanh nghiệp, hợp đồng trong kinh doanh, giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh. 

13.  2401 

Kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản 

3 

Học phần cung cấp kiến thức có tính hệ thống về Đại 

cương về tin học, cơ bản hệ điều hành, phần mềm soạn 

thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính 

Microsoft Excel, cơ bản về Internet. 

14.  1110 

Đại cương về Công 

đoàn Việt Nam 

 

2 

Học phần Đại cương về Công đoàn Việt Nam bao gồm 

những nội dung sau:  

Thứ nhất, khái quát về sự hình thành và phát triển của 

tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ. Thứ hai, 

phân tích về tính chất, vị trí, vai trò, chức năng của Công 
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đoàn Việt Nam. Thứ ba, phân tích về tổ chức và hoạt 

động của Công đoàn Việt Nam. 

15.     Chọn 1 trong 2 học phần 

 2113 
Kỹ năng quản trị 

văn phòng 
2 

Kĩ năng quản trị văn phòng là môn học vừa có tính lí 

luận vừa có tính thực tiễn cao, cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về công tác quản trị văn phòng cụ thể 

hơn là quản trị hành chính văn phòng. Đồng thời môn 

học còn giúp sinh viên hình thành kĩ năng lập kế hoạch 

và tổ chức công việc, kĩ năng tổ chức các hoạt động 

thuộc nhiệp vụ lễ tân, kĩ năng soạn thảo và quản lí văn 

bản hành chính. 

 2113 Kĩ năng giao tiếp 2 

Kĩ năng giao tiếp là môn học có tính thực tiễn cao, cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức lí thuyết và thực hành 

thông qua hệ thống bài tập về các tình huống giao tiếp 

cụ thể. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị 

những kiến thức cơ bản về giao tiếp, ứng xử, đồng thời 

thực hành để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức môn 

học vào các tình huống giao tiếp hằng ngày cũng như 

trong hoạt động nghề nghiệp sau này. 

 2113 
Kĩ năng làm việc 

nhóm 
2 

Kĩ năng làm việc nhóm là môn khoa học ứng dụng 

nghiên cứu các nội dung như: tổng quan về nhóm, kĩ 

năng làm việc nhóm, thực hành làm việc nhóm. Trong 

quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến 

thức cơ bản về nhóm, kĩ năng làm việc nhóm, đồng thời 

thực hành để rèn luyện và biết cách vận dụng những 

kiến thức đã được học vào các tình huống giao tiếp hằng 

ngày cũng như hoạt động nghề nghiệp sau này. 
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16.  2121 
Toán cao cấp cho 

các nhà kinh tế 
2 

Học phần cung cấp kiến thức về Đại số tuyến tính bao 

gồm các khái niệm về ma trận, định thức, véc tơ số học 

n-chiều, hệ phương trình tuyến tính. Đây là các khái 

niệm cơ bản của Đại số tuyến tính mà ngày càng được 

ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực xã hội. Các 

thành tựu mà Đại số tuyến tính đạt được đến nay được 

ứng dụng nhiều trong các mô hình toán kinh tế, trong 

các lĩnh vực điện tử và tin học. 

17.  2106 

Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán 

 

3 

Học phần này cung cấp các nội dung: 

Lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số 

luật phân phối xác suất. 

Lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như 

ước lượng về một trung bình và một tỷ lệ, kiểm định giả 

thuyết về một trung bình và một tỷ lệ. 

18.  1240 
Tâm lý học quản lý 

 
2 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về tâm lý con 

người như: khái niệm, bản chất, nội dung của tâm lý con 

người, các đặc điểm tâm lý cá nhân, các đặc điểm tâm 

lý nhóm, tập thể, các phẩm chất, năng lực uy tín của 

người lãnh đạo, bản chât, ý nghĩa của giao tiếp, một số 

yếu tố ảnh hưởng và một số nghệ thuật giao tiếp ứng 

xử, các phương pháp nghiên cứu tâm lý của con người. 

Từ đó giúp người học có được những kiến thức nền tảng 

căn bản, hỗ trợ cho việc học tập các học phần tiếp theo 

trong chương trình đào tạo. 

19.  1617 

Văn hóa doanh 

nghiệp 

 

2 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về văn hóa doanh nghiệp như: khái niệm, vai trò, 

đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp; các mô hình văn 

hóa doanh nghiệp; xây dựng và đổi mới các giá trị văn 
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hóa doanh nghiệp; tạo lập bản sắc văn hóa doanh 

nghiệp; văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp… giúp 

người học nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

và có kỹ năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch và triển 

khai các hoạt động xây dựng, phát triển và hoàn thiện 

văn hóa doanh nghiệp góp phần giúp doanh nghiệp phát 

triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. 

20.  2203 
Kinh tế vi mô 

 
3 

Học phần Kinh tế Vi mô nghiên cứu về cung cầu và các 

quy luật cũng như hai chủ thể của thị trường đơn lẻ là 

người sản xuất và người tiêu dùng; nó nghiên cứu kĩ 

càng hành vi của người tiêu dùng với các quyết định 

tiêu dùng của họ cũng như hành vi của nhà sản xuất, 

quyết định sản xuất của họ trong các thị trường; xác 

định các yếu tố làm tăng giảm cung, cầu; các loại độ co 

giăn của cầu và cung theo các yếu tố đó; qui tắc xác 

định các loại chi phí và các đầu vào tối ưu trong các mô 

hình cực đại lợi nhuận, cực đại sản lương, cực tiểu chi 

phí; các qui tắc xác định sản lượng tối ưu trong các cấu 

trúc thị trường khác nhau cũng như các loại phân biệt 

giá và định giá độc quyền tinh vi, và phương pháp để 

thực hiện các mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, môn học cũng 

đề cập đến một loại thị trường đặc biệt đó là thị trường 

yếu tố sản xuất, với các nội dung liên quan đến cung 

cầu lao động và cân bằng trên thị trường lao động. Cuối 

cùng là những khuyết tật mà thị trường có thể gặp phải 

cũng như vai trò của chính phủ trong việc giải quyết các 

khuyết tật này. 
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21.  2204 
Kinh tế vĩ mô 

 
3 

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

vận hành của nền kinh tế. Cụ thể gồm: 

- Các khái niệm về kinh tế học vĩ mô. 

- Sự cân bằng tổng cung tổng cầu trong nền kinh tế.  

- Các công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô.  

- Lạm phát, thất nghiệp và tác động của các chính sách. 

22.  1512 
Quản trị học 

 
2 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về quản trị các tổ 

chức: Khái niệm quản trị, quản trị tổ chức; các phương 

diện của quản trị tổ chức; các chức năng, vai trò của 

quản trị tổ chức; quá trình vận dụng quy luật, nguyên 

tắc trong quản trị; quá trình sử dụng thông tin để ra 

quyết định trong quản trị và các chức năng của quản trị 

như lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Đồng thời 

rút ra bản chất của quản trị - vừa là một khoa học, vừa 

là một nghệ thuật, vừa là một nghề. 

23.  1507 
Marketing căn bản 

 
3 

Giới thiệu về bản chất của marketing và hệ thống 

nghiên cứu Marketing để từ đó tiến hành nghiên cứu thị 

trường (nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu môi 

trường kinh doanh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh). Từ 

đó, xác định tiêu thức phù hợp để phân đoạn thị trường, 

lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, tạo 

sự khác biệt trong tâm trí khách hàng. Xây dựng chiến 

lược và lập kế hoạch marketing, xác định mô hình tổ 

chức hoạt động marketing trong doanh nghiệp. Học 

phần giúp sinh viên tìm hiểu về 4P (các chính sách bộ 

phận  của Marketing-Mix , Products - Sản phẩm, Price 

– Giá bán sản phẩm, Place - Thiết lập kênh phân phối 
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sản phẩm, Promotion - Xúc tiến hỗn hợp) từ đó nâng 

cấp thành nhiều chữ P hơn nữa; đây là những công cụ 

giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngày 

càng mở rộng thị phần và chiếm được vị trí cao trong 

tâm trí khách hàng nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. 

24.  1310 
Nguyên lý kế toán 

 
3 

Học phần Nguyên lý kế toán giới thiệu và cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản nhất về kế toán , từ 

các khái niệm, bản chất, đối tượng, phương pháp của 

hạch toán kế toán, cho đến sự vận dụng các phương 

pháp đó trong việc thu thập thông tin, ghi chép về các 

đối tượng kế toán trong một doanh nghiệp. 

Hoàn thành học phần này, người học có đủ kiến thức cơ 

bản về kế toán để tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các học 

phần chuyên ngành cũng như nghiên cứu tiếp các học 

phần Kế toán tài chính 1,2,3. 

25.  1531 

Quản trị doanh 

nghiệp 

 

2 

- Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về quản trị doanh nghiệp như: khái niệm doanh 

nghiệp, quản trị, quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, kỹ 

năng và vai trò của nhà quản trị, cơ chế hoạt động của 

doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về các lĩnh 

vực quản trị trong doanh nghiệp như: quản trị chiến 

lược, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị tài 

chính. 

26.     Chọn 1 trong 2 học phần 

 1501 Bảo hiểm 2 

- Học phần đã cung cấp cho người học những nội 

dung cơ bản về bảo hiểm như: khái niệm, vai trò, phân 

loại bảo hiểm …;  
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- Trình bày những nội dung về BHTM và đưa ra 

một số nghiệp vụ cơ bản của BHTM như: Bảo hiểm 

hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn sức 

khỏe, bảo hiểm nhân thọ. 

- Trình bày những vấn đề cơ bản về BHXH, 

BHYT, BHTN như: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, 

đối tượng, các chế độ bảo hiểm, quỹ… 

- Trình bày nội dung cơ bản của bảo hiểm tiền 

gửi, tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận 

chuyển. 

- Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại hình bảo 

hiểm. 

 1506 
Bảo hiểm xã hội 

 
2 

- Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về BHXH như khái niệm, vai trò, nguyên 

tắc, nội dung cơ bản của BHXH. 

- Trình bày nội dung hệ thống các chế độ BHXH, 

BHYT, BHTN 

- Trình bày khái quát về quỹ BHXH như khái niệm, 

phân loại, nguồn hình thành và mục đích sử dụng quỹ 

BHXH. 

- Trình bày hệ thống tổ chức quản lý BHXH, quyền và 

trách nhiệm các bên trong quan hệ BHXH. 

27.  1510 
Quản trị chiến lược 

 
3 

Nội dung học phần được giảng dạy với 6 chương, mục 

đích chủ yếu của học phần là trang bị cho sinh viên, học 

viên ngành Quản trị kinh doanh những kiến thức và 

phương pháp luận cơ bản về xây dựng, thực hiện và 

đánh giá chiến lược kinh doanh theo cơ chế thị trường. 

Bên cạnh đó, giúp sinh viên nắm được lợi thế cạnh tranh 
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và phân tích các yếu tố phát huy lợi thế cạnh tranh cho 

doanh nghiệp. 

28.  1609 
Quản trị nhân lực 1 

 
3 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp như: khái 

niệm, chức năng, mục tiêu của Quản trị nhân lực, hệ 

thống Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp và các nhân 

tố ảnh hưởng, các hoạt động Quản trị nhân lực cơ bản 

trong doanh nghiệp (phân tích và thiết kế công việc; 

đánh giá thực hiện công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân 

lực; tuyển mộ, tuyển chọn và hội nhập vào môi trường 

làm việc; tạo và gia tăng động lực làm việc; đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực) giúp người học nâng cao năng lực 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có kỹ năng phân tích, 

đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Quản 

trị nhân lực cụ thể phù hợp với điều kiện của doanh 

nghiệp. 

29.  1717 

Tài chính doanh 

nghiệp 1 

 

3 

Học phần Tài chính DN 1 giới thiệu và cung cấp cho 

người học những kiến thức cơ bản nhất về Tài chính 

DN và quản trị tài chính DN, từ các khái niệm tổng quan 

tới các nội dung và nghiệp vụ chi tiết về quản lý chi phí 

- doanh thu - lợi nhuận, quản lý vốn kinh doanh, ứng 

dụng giá trị thời gian của tiền trong quản trị tài chính và 

các nội dung cơ bản về phân tích báo cáo tài chính DN. 

 Hoàn thành học phần này, người học có đủ kiến thức 

cơ bản, có năng lực tự chủ trong vận dụng kiến thức 

chuyên môn thực hiện quản trị vốn lưu động, vốn cố 

định; đánh giá hiệu quả/hiệu suất sử dụng vốn kinh 
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doanh của một DN và phân tích BCTC của một DN bất 

kỳ. 

30.  1526 
Quản trị tác nghiệp 

 
3 

Quản trị tác nghiệp là một trong những lĩnh vực quản 

trị cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Với vị trí và chức 

năng cốt lõi trong một tổ chức kinh tế nên quản trị tác 

nghiệp là một trong những học phần bắt buộc đối với 

sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Học phần này cung 

cấp những vấn đề cốt lõi của hoạt động sản xuất như: 

dự báo nhu cầu, thiết kế sản phẩm và  lựa chọn quá trình 

sản xuất, hoạch định công suất, định vị doanh nghiệp, 

lập kế hoạch sản xuất, quản trị hàng dự trữ, điều độ sản 

xuất. Để làm rõ những nội dung trên, các kiến thức 

chuyên sâu, thực tế sẽ được trình bày thông qua các tình 

huống thực tế có liên quan, các bài tập thực hành và bài 

tập nhóm. 

31.  1505 
Kinh doanh quốc tế 

 
2 

Học phần nghiên cứu những vấn đề liên quan đến bản 

chất, hình thức kinh doanh quốc tế; các yếu tố thuộc 

môi trường kinh doanh như văn hóa, chính trị, luật 

pháp, kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế 

tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh 

doanh quốc tế; những công việc quan trọng mà các 

doanh nghiệp cần thực hiện khi tham gia kinh doanh 

quốc tế như lựa chọn chiến lược, cơ cấu tổ chức, 

phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài, và quản 

trị các chức năng kinh doanh quốc tế cơ bản như quản 

trị sản xuất và cung ứng vật tư, quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế và quản trị tài chính quốc tế.  
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Học phần Kinh doanh quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ 

với các học phần khác trong chương trình đào tạo các 

ngành quản trị kinh doanh như Quản trị chiến lược, 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị nguồn nhân 

lực, Quản trị tài chính, Quản trị marketing. 

32.  1527 

Quản trị thương 

mại và dịch vụ 

trong doanh nghiệp 

 

3 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị thương 

mại và dịch vụ trong doanh nghiệp như: Khái niệm, nội 

dung, hình thức, vị trí, vai trò, xu thế phát triển của hoạt 

động thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp, đánh 

giá hiệu quả hoạt động thương mại và dịch vụ. Học phần 

cung cấp kiến thức nghiệp vụ phục vụ cho quản trị hoạt 

động mua, hoạt động dự trữ, hoạt động tiêu thụ và quản 

trị dịch vụ trong doanh nghiệp; cung cấp kiến thức 

thương mại quốc tế, cung cấp kiến thức về thương mại 

điện tử và dịch vụ số và những yêu cầu cơ bản đối với 

nhân viên thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp. 

33.  1524 

Nghiệp vụ kinh 

doanh xuất nhập 

khẩu 

 

2 

- Trang bị cho người học những kiến thức chung về 

KDXNK như khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động 

KDXNK. 

- Trình bày nội dung các nghiệp vụ KDXNK như 

thanh toán quốc tế, các điều kiện thương mại quốc tế, 

các phương thức giao dịch trong KDXNK, soạn thảo 

hợp đồng KDXNK. 

- Trình bày quy trình và nội dung tổ chức thực hiện hợp 

đồng KDXNK. 

34.  1525 

Quản trị hậu cần 

kinh doanh 

 

2 

Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về hoạt động 

hậu cần kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như các 

kiến thức về sản phẩm hậu cần, hệ thống thông tin hậu 
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cần. Ngoài ra, trong từng chương các các vần đề liên 

quan đến quyết định dự trữ, lưu kho, vận tải, mua hàng 

và cung ứng… được cung cấp đầy đủ cho người học. 

35.  1522 

Khởi sự kinh 

doanh 

 

3 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản nhất về 

Khởi sự kinh doanh. Nắm được những đặc trưng cơ bản 

về nền kinh tế thị trường và đặc trưng của nghề kinh 

doanh, những công việc cần thiết để hình thành ý tưởng 

kinh doanh, từ đó soạn thảo được một chiến lược kinh 

doanh hoàn chỉnh, và tiến hành triển khai hoạt động 

kinh doanh giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát 

triển, thu lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.  

36.  1508 
Quản trị chất lượng 

 
3 

Học phần Quản trị chất lượng cung cấp những kiến thức 

cơ bản và có hệ thống về Quản trị chất lượng, giúp cho 

người học có thể nhận biết, đánh giá và đưa ra những 

giải pháp cho các vấn đề chất lượng trong doanh nghiệp, 

giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nội dung học phần bao gồm chất lượng sản phẩm và 

khách hàng, chi phí chất lượng, các nội dung về thực 

chất của quản trị chất lượng, các hệ thống quản lý chất 

lượng, các hệ thống quản trị chất lượng trong doanh 

nghiệp, tiêu chuẩn hoá đo lường, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm và các công cụ thống kê trong quản trị chất 

lượng. 

37.  1311 

Phân tích kinh 

doanh 

 

2 

Học phần phân tích kinh doanh sẽ đưa ra những kiến 

thức tổng quan về Phân tích hoạt động kinh doanh, các 

phương pháp, cách thức phân tích kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố 
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trong sản xuất kinh doanh, phân tích về chi phí, giá 

thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình 

hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra cái nhìn toàn 

diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, biết được những nguyên nhân làm hạn chế năng 

lực sản xuất của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 

38.  1509 

Quản trị chi phí 

kinh doanh 

 

3 

Trong cơ chế thị trường mọi doanh nghiệp phải hoàn 

toàn tự quyết và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt 

động của mình. Để ra các quyết định từ ngắn hạn đến 

dài hạn như chiến lược kinh doanh, đầu tư, lựa chọn 

phương pháp và hoạt động sản xuất tối ưu, đặt hàng và 

dự trữ tối ưu… không thể thiếu các thông tin bên ngoài 

và bên trong doanh nghiệp. Quản trị chi phí kinh doanh 

cung cấp các thông tin bên trong cần thiết làm cơ sở cho 

các quyết định quản trị. 

Nội dung học phần quản trị chi phí kinh doanh gồm 5 

chương, trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để 

phân loại, tập hợp và phân tích các thông tin về chi phí 

kinh doanh cũng như sử dụng các thông tin đó trong 

việc ra các quyết định quản trị. 

39.  1712 
Tài chính - tiền tệ 1 

 
3 

Trang bị cho sinh viên có kiến thức tổng quan về lĩnh 

vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Sinh viên có kiến 

thức khái quát về các phạm trù thuộc chuyên ngành tài 

chính ngân hàng như: tiền tệ, tín dụng, lãi suất, chính 

sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính, 

Ngân sách Nhà nước… 
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40.  1520 

Ra quyết định quản 

trị 

 

2 

Học phần cung cấp kiến thức lý luận về ra quyết định 

quản trị và kỹ năng ra quyết định quản trị: bản chất của 

vấn đề ra quyết định; các mô hình ra quyết định; các 

phương pháp ra quyết định; các kỹ năng, kỹ thuật để 

phát huy trí tuệ tập thể trong ra quyết định và phân tích 

những ảnh hưởng của văn hóa đến việc ra quyết định và 

kỹ năng ra quyết định trong môi trường đa văn hóa. 

41.  2209 

Thống kê kinh 

doanh 

 

3 

Học phần thống kê kinh doanh trình bày những vấn đề 

cơ bản về thống kê học, hệ thống chỉ tiêu; phương pháp 

tính và nguồn thông tin thống kê phục vụ cho việc quản 

lý các yếu tố đầu vào như lao động, vốn, các loại tài sản 

mà đơn vị có. Nắm bắt được nội dung và phương pháp 

tính hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình SXKD và tình 

hình phân phối thu nhập của các doanh nghiệp 

42.  1618 
Kỹ năng quản trị 

 
2 

Học phần trang bị cho sinh viên có kiến thức kỹ năng 

cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm,  kỹ năng quản trị thời 

gian kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng 

đàm phán, thương lượng, kỹ năng tổ chức hội họp và kỹ 

năng tuyển dụng để sinh viên áp dụng vào học tập, vào 

làm việc và trong cuộc sống 

43.  

 

 

 

 

  Chọn 1 trong 2 học phần 

 
2205 

 

Lập và quản lý dự 

án đầu tư 
2 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận 

cơ bản về các nội dung, các bước của một người hoặc 

một tập thể chịu trách nhiệm lập dự án đầu tư và quản 

lý một dự án đầu tư. Học phần sẽ giúp cho sinh viên 
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hiểu được 1 số khái niệm cơ bản như đầu tư, vốn đầu 

tư, hoạt động đầu tư vốn, dự án đầu tư và lập một dự 

án đầu tư; những căn cứ chủ yếu để hình thành dự án 

đầu tư. Sau đó, học phần cũng giúp cho sinh viên hiểu 

được nội dung chủ yếu của một dự án nghiên cứu khả 

thi, so sánh và lựa chọn phương án đầu tư, và quản lý 

một dự án đầu tư. 

 1528 
Quản trị rủi ro 

 

2 

- Học phần đã cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro như khái niệm rủi ro, 

quản trị rủi ro, phân loại rủi ro, nội dung của quản trị rủi 

ro. 

- Trình bày khái quát về nhận dạng rủi ro như thành 

phần rủi ro, các phương pháp nhận dạng rủi ro. 

- Trình bày các phương pháp đo lường rủi ro như các 

phương pháp định tính, định lượng; các phương pháp 

kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro. 

44.  1529 
Thực hành 1 

 
2 

Học phần Thực hành 1 là học phần bắt buộc trong 

chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 

ngành Quản trị kinh doanh với thời lượng 30 giờ tín chỉ. 

Sau khi được hướng dẫn tiếp cận, phương pháp thực 

hành, sinh viên tiến hành thực hành tại doanh nghiệp 

với quy mô, lĩnh vực hoạt động phù hợp với ngành đào 

tạo. Học phần này giúp sinh viên có khả năng liên hệ, 

vận dụng những kiến thức cơ sở của chuyên ngành đã 

được trang bị với thực tế hoạt động quản trị kinh doanh 

của doanh nghiệp. Kết quả đạt được của người học được 

thể hiện thông qua bản báo cáo mà sinh viên thực hiện 

với sự hướng dẫn của giảng viên. 
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Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QTKD với các học phần được thể hiện trong 

bảng Ma trận tích hợp các học phần với chuẩn đầu ra  

45.  1530 
Thực hành 2 

 
2 

Học phần thực hành 2 trang bị cho sinh viên những kiến 

thức, kĩ năng cơ bản về quá trình vận dụng, phân tích, 

đánh giá, thu thập thông tin những vấn đề liên quan đến 

quản trị kinh doanh cụ thể đi sâu vào từng doanh 

nghiệp. Sinh viên sẽ nắm bắt được cách thức vận hành 

của một doanh nghiệp thực tế ngoài thị trường, quy 

trình làm việc của các phòng, ban trong doanh nghiệp: 

Phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng 

Marketing,…. Từ đó, liên hệ giữa lí thuyết và thực hành 

để tổng hợp, nâng cao kiến thức cho bản thân. Bên cạnh 

đó, trau dồi thêm những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng 

giao tiếp, kĩ năng quản lý thời gian, kĩ năng thu thập, xử 

lí thông tin,.. 

46.  2403 Tin học ứng dụng 2 

Học phần cung cấp kiến thức có tính hệ thống về Đại 

cương về tin học, cơ bản hệ điều hành, phần mềm soạn 

thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm bảng tính 

Microsoft Excel, cơ bản về Internet. 

47.  
1517-

1518 

Thực tập cuối 

khoá, làm khoá 

luận tốt nghiệp 

10 

Học phần này được học sau các học phần đại cương và 

chuyên ngành trong CTĐT ngành QTKD. Học phần 

được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được 

thực tế tại doanh nghiệp vừa là để quan sát, tìm hiểu 

cách làm thực tế tại doanh nghiệp, vừa là để rèn luyện 

các kỹ năng, phẩm chất cần có để phục vụ công việc sau 

tốt nghiệp. 
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Bảng 13: Ma trận tích hợp các học phần với chuẩn đầu ra (LO) 
Mã 

Học 

phần 

 

Tên học phần Chuẩn đầu ra (LO) 

Chuẩn về kiến thức Chuẩn về kỹ năng Chuẩn về năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm nghề 

nghiệp 

LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.6 LO.7 LO.8 LO.9 LO.10 LO.11 LO.12 LO.13 LO.14 

1808 Triết học Mác – 

Lênin  

X      X      X X 

1809 Kinh tế chính 

trị Mác – Lênin 

X X 

 

    X      X X 

1810 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

X      X       X 

1802 Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

X      X       X 

1807 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

X            X X 

2315 Tiếng Anh 1 X          X  X  

2316 Tiếng Anh 2 X          X  X  

2317 Tiếng Anh 3 X          X  X  

2318 Tiếng Anh 4 X          X  X  

2319 Tiếng Anh 5 X          X  X  

2320 Tiếng Anh 6 X          X  X  

1448 Pháp luật đại 

cương và Luật 

kinh tế 

X  X    X      X X 

2401 Kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

X           X X  
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Mã 

Học 

phần 

 

Tên học phần Chuẩn đầu ra (LO) 

Chuẩn về kiến thức Chuẩn về kỹ năng Chuẩn về năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm nghề 

nghiệp 

LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.6 LO.7 LO.8 LO.9 LO.10 LO.11 LO.12 LO.13 LO.14 

1110 Đại cương về 

Công đoàn Việt 

Nam 

X      X  X    X X 

2113 

Chọn 1 trong 3 

học phần 

- Kỹ năng giao 

tiếp 

- Kỹ năng quản 

trị văn phòng 

- Kỹ năng làm 

việc nhóm 

   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

2121 Toán cao cấp 

cho các nhà 

kinh tế 

X      X X     X  

2106 Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán 

X      X      X X 

1240 Tâm lý học 

quản lý 

X  X     X  X   X X 

1617 Văn hóa doanh 

nghiệp 

    X  X      X X 

2203 Kinh tế vi mô   X X    X      X  

2204 Kinh tế vĩ mô   X     X      X  

1512 Quản trị học   X     X  X   X  
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Mã 

Học 

phần 

 

Tên học phần Chuẩn đầu ra (LO) 

Chuẩn về kiến thức Chuẩn về kỹ năng Chuẩn về năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm nghề 

nghiệp 

LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.6 LO.7 LO.8 LO.9 LO.10 LO.11 LO.12 LO.13 LO.14 

1507 Marketing căn 

bản  

    X X  X X X   X X 

1310 Nguyên lý kế 

toán   

   X  X   X    X  

1531 Quản trị doanh 
nghiệp 

    X X   X    X X 

1501 Bảo hiểm     X X       X X 
1506 Bảo hiểm xã 

hội 
    X X       X X 

1510 Quản trị chiến 
lược  

    X  X X X    X X 

1609 Quản trị nhân 
lực 1 

    X X       X X 

1717 Tài chính 
doanh nghiệp 1 

   X X X       X X 

1526 Quản trị tác 
nghiệp 

    X X X X X    X X 

1505 Kinh doanh 
quốc tế 

    X X       X  

1527 Quản trị thương 
mại và dịch vụ 
trong doanh 
nghiệp 

    X X       X X 

1524 Nghiệp vụ kinh 
doanh xuất 
nhập khẩu 

    X X    X   X X 

1525 Quản trị hậu 
cần kinh doanh 

    X X   X    X X 
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Mã 

Học 

phần 

 

Tên học phần Chuẩn đầu ra (LO) 

Chuẩn về kiến thức Chuẩn về kỹ năng Chuẩn về năng 

lực tự chủ và 

trách nhiệm nghề 

nghiệp 

LO.1 LO.2 LO.3 LO.4 LO.5 LO.6 LO.7 LO.8 LO.9 LO.10 LO.11 LO.12 LO.13 LO.14 

1522 Khởi sự kinh 
doanh 

    X  X X X X   X X 

1508 Quản trị chất 
lượng  

    X X   X     X 

1311 Phân tích kinh 
doanh 

    X X X      X X 

1509 Quản trị chi phí 
kinh doanh 

   X X  X      X  

1712 Tài chính - tiền 
tệ 1                         

   X  X       X  

1520 Ra quyết định 
quản trị                           

    X  X      X  

2209 Thống kê kinh 
doanh 

  X X   X      X  

1618 Kỹ năng quản 
trị 

  X   X  X X X   X  

2205 Lập và quản lý 
dự án đầu tư 

    X  X X     X X 

1528 Quản trị rủi ro     X X       X X 

1529 Thực hành 1   X    X X X    X X 

1530 Thực hành 2     X X X X X    X X 

2403 Tin học ứng 
dụng 

X           X X  

1517-
1518 

Thực tập cuối 
khóa, làm khóa 
luận tốt nghiệp 

    X X X  X    X X 
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11. Đề cương các học phần: Có bộ đề cương chi tiết các học phần kèm theo 

12. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 

12.1. Danh sách giảng viên cơ hữu:  

Có danh sách kèm theo 

12.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:   

Giảng viên thỉnh giảng chỉ tham gia giảng dạy các chuyên đề khi có hợp đồng giảng dạy 

Có danh sách kèm theo 

13. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

13.1 Hệ thống phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Bảng 14:  Hệ thống phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học đa 

phương tiện, phòng 

học ngoại ngữ, 

phòng máy tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính  

hỗ trợ giảng dạy  

Tên thiết bị Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

1 
Phòng học đa phương 

tiện lớn 
2 

100 Bàn ghế HS 100 

Phục vụ các môn 

học lý thuyết 

Máy chiếu 01 

Màn chiếu 01 

Loa, micro 01 

Bàn,ghế GV 01 

Bảng 01 

 2 
Phòng học đa phương 

tiện nhỏ 
4 

80 Bàn ghế HS 80 

Phục vụ các môn 

học lý thuyết và 

thảo luận nhóm 

Máy chiếu 01 

Màn chiếu 01 

Loa, micro 01 

Bàn,ghế GV 01 

Bảng 01 

 3 
Phòng Lab học ngoại 

ngữ 
1 60 

Máy chủ 01 

Các học phần 

ngoại ngữ 

Bảng 01 

Bàn ghế máy 

tính 

60 

Bàn ghế gv 01 

Máy in 01 

Máy chiếu 01 

 4 Phòng máy tính 1 60 

Máy chủ 01 

Các học phần  

Tin học 

Bảng 01 

Bàn ghế máy 

tính 

60 

Bàn ghế gv 01 
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Máy in 01 

Máy chiếu 01 

13.2. Thư viện 

- Tổng diện tích thư viện: 1200 m2 (4 tầng x 300m2/tầng) 

- Trong đó diện tích phòng đọc: 200 m2 (2 phòng) 

- Số chỗ ngồi: 200      

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 50 

- Phần mềm quản lý thư viện:  Unilib  

- Thư viện điện tử: Có thư viện điện tử, gồm 01 máy chủ và 10 máy trạm, các máy tính 

cấu hình mạnh, đường truy nhập tốc độ 64; đã kết nối được với các cơ sở dữ liệu toàn văn tiếng 

Anh và tiếng Việt của thư viện trường đại học Kinh tế quốc dân và đại học Quốc gia; việc 

tra cứu của giảng viên, sinh viên trong toàn trường là thuận tiện và dễ dàng. 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 20.000 

13.3. Danh mục giáo trình, tập bài giảng 

(Được nêu trong bộ đề cương chi tiết các học phần) 

14. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo này của trường Đại học Công đoàn là những quy định về cấu 

trúc, khối lượng và nội dung kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; là cơ sở giúp Trường quản 

lý chất lượng quá trình đào tạo, các bộ phận trong trường thiết kế, bổ sung kiến thức, kĩ 

năng từ học phần cho phù hợp. 

- Phòng Đào tạo căn cứ chương trình xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

giảng dạy cho từng năm học, học kỳ. 

- Phòng Khảo thí và đảm báo chất lượng căn cứ chương trình theo dõi quá trình tổ 

chức thực hiện. 

- Khoa, bộ môn căn cứ chương trình phân công giảng viên tham gia thực hiện. 

- Thời điểm thiết kế, điều chỉnh: Tháng 8/2019 

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019 Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

(đã ký) 

 

TS. Hà Văn Sỹ  

 


