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                     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

       PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm năm học 2021-2022 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại  

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số     1198  189          

1  Khối ngành I     157            

2  Khối ngành II             

3  Khối ngành III     655 142      

4  Khối ngành IV     2        

5  Khối ngành V     240   47     

6  Khối ngành VI             

7  Khối ngành VII      144       

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 
SL SVTN 

có việc làm 

SL 

SVTN 

đang học 

nâng cao 

Tổng số 

SVTN 

được khảo 

sát 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* Loại xuất 

sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

  Tổng số  257            

1  Khối ngành I 64 11 24 23 95 03 95 100% 

2  Khối ngành II         

3  Khối ngành III 141 4 26 78 110 4 131 83,97% 

4  Khối ngành IV         

5  Khối ngành V 32 01 02 23 58 01 64 90,63% 

6  Khối ngành VI         

7  Khối ngành VII 20 0 03 15 08 0 07 87,5% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng 

số SVTN được khảo sát)* 100 
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C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1. Quản trị kinh doanh 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

 
HỌC PHẦN CHUNG TOÀN TRƯỜNG 
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1 Nhập môn ngành 

Học phần mô tả cho sinh viên các đặc trưng cơ bản 

của ngành Quản trị kinh doanh, lộ trình học để nắm 

vững kiến thức, kỹ năng trong 04 năm học, các vị 

trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên được cung 

cấp các kỹ năng học đại học, chuẩn bị nền tảng kiến 

thức và kỹ năng trong tương lai. Học phần Nhập 

môn ngành thuộc khối kiến thức đại cương của 

ngành Quản trị kinh doanh. 

1 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

2 
Triết học Mác-

Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức nền tảng về lý luận triết học Mác – Lênin, trên 

cơ sở đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh 

quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng lý 

luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập 

được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường 

tư tưởng chính trị vững vàng. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

3 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những lý luận 

cơ bản của kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Quan 

điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về giá trị, gia 

trị thặng dư, độc quyền nhà nước, Sở hữu và quan 

hệ lợi ích kinh tế; Kinh tế thị trường định hướng 

XHCN; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát 

triển kinh tế tri thức; Sự vận dụng lý luận kinh tế 

chính trị học Mác – Lênin. Qua đó góp phần hình 

thành kỹ năng tư duy logic, phân tích, đánh giá 

phản biện… 

2 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

4 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; Tạo 

lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam hành động của Đảng và của cách mạng nước 

ta; Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người 

mới. 

2 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

5 

Lịch sử của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam  

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về: 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối 

đấu tranh giành chính quyền của Đảng; đường lối 

đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; 

đường lối đổi mới và kết quả của sự nghiệp đổi mới 

dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

2 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

6 
Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 

 Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản 

về quá trình hình chủ nghĩa xã hội 

- Giúp sinh viên hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân,  

- Giúp sinh viên hiểu được những vấn vấn đề về 

chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

- Vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận 

định những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước 

2 6 

 10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con 

đường đi lên CNXH ở Việt Nam 

- Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, 

niềm tin về con đường XHCN mà Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã lựa chọn. 

7 
Pháp luật đại 

cương 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản chất, 

hình thức nhà nước, chức năng của nhà nước; kiến 

thức cơ bản về nguyên tắc tổ chức và bộ máy Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc 

điểm, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật; 

kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật, Vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý, phòng và chống 

vi phạm pháp luật; một số kiến thức cơ bản về luật 

dân sự, luật hành chính, luật hình sự; pháp luật 

phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của công 

dân trong việc phòng chống tham nhũng. 

2 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

8 
Giao tiếp trong 

kinh doanh 

Học phần được thiết kế nhằm hướng đến cung cấp 

những kiến thức nền tảng căn bản của nghệ thuật 

giao tiếp trong kinh doanh; các nguyên tắc và 

hướng dẫn vận dụng các kỹ năng cơ bản của giao 

tiếp để người học có khả năng thực hành giao tiếp 

trong kinh doanh một cách hiệu quả, có đạo đức và 

đúng pháp luật; và các nguyên tắc và hướng dẫn 

vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong môi trường 

làm việc cụ thể là từ khi phỏng vấn cho đến khi hoà 

nhập vào môi trường làm việc, kết hợp với những 

nghiệp vụ hành chính văn phòng căn bản. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

9 Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Elementary, các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

10 Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-

intermediate; các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

11 Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; Cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-

intermediate; Cung cấp các kỹ thuật học ngoại ngữ 

để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

12 
Tin học văn 

phòng 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức: về 

mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin của cá 

nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật các xu 

hướng công nghệ thông tin hiện đại cho người học. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng: tổ 

chức công việc cá nhân; làm việc nhóm; lưu trữ, 

quản lý và khai thác dữ liệu trên môi trường mạng 

trực tuyến. Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông 

dụng trong công tác văn phòng như: xử lý văn bản 

nâng cao với MS. Word, sử dụng bảng tính nâng 

cao với MS. Excel, sử dụng trình chiếu MS. 

Powerpoint. Các kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin hiệu quả trong hoạt động chuyên môn các 

chuyên ngành kinh tế và quản lý. 

60% cuối 

kì 

13 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế cung cấp 

cho sinh viên các công cụ toán học cơ bản bao gồm: 

hàm số, dãy số, chuỗi số, ma trận, hệ phương trình, 

hệ bất phương trình, vi tích phân, phương trình vi 

phân, phương trình sai phân, và các ứng dụng của 

các công cụ toán này trong việc giải thích, phân tích 

và giải quyết các vấn đề quan trọng trong kinh tế và 

kinh doanh. Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất, ý 

nghĩa của hệ thống các công cụ toán học cơ bản bao 

gồm lý thuyết ma trận, hệ phương trình, đạo hàm, 

tích phân, ... là nền tảng để giải thích các hiện tượng 

và quá trình kinh tế và kinh doanh. Trang bị cho 

sinh viên kỹ năng ứng dụng các công cụ toán học 

hữu dụng để giải thích bản chất, mô hình hóa và 

giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới góc độ logic 

toán học, đồng thời giúp sinh viên có khả năng phân 

tích, đánh giá các kết quả đạt được, sau đó vận dụng 

vào các hiện tượng kinh tế và kinh doanh. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

14 Kinh tế học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về kinh tế học và cách thức vận hành 

của nền kinh tế ở cấp độ vi mô cũng như vĩ mô. 

Môn học gồm 2 phần, (1) kinh tế học Vi Mô hướng 

đến các bài toán của cá nhân người tiêu dùng và nhà 

sản xuất; (2) Kinh tế học Vĩ Mô liên quan đến các 

vấn đề chung của nền kinh tế quốc dân. Học phần 

này sẽ cung cấp cho người học các khái niệm cơ 

bản của kinh tế học như luật cung cầu, cơ chế thị 

trường, sự lựa chọn của người tiêu dùng, hành vi 

của nhà sản xuất, lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh 

tế, hệ thống tài chính tiền tệ cũng như là các chính 

sách kinh tế vĩ mô của quốc gia. 

4 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

15 Quản trị học 

Nhà quản trị ở bất kỳ tổ chức nào (kinh doanh, phi 

kinh doanh) và ở bất cứ lĩnh vực nào (nguồn nhân 

lực, sản xuất, tài chính, marketing…) đều thực thi 

hoạt động quản trị thông qua tiến trình, bao gồm: 

hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.  cung cấp 

kiến thức để người học hiểu rõ công việc nhà quản 

trị thực hiện tiến trình quản trị để đạt mục tiêu một 

cách hữu hiệu và hiệu quả trong bối cảnh môi 

trường mà nó hoạt động. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

16 

Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

17 
Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện 

cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với 

truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân 

tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; 

có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các 

thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối 

quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà nước về 

quốc phòng - an ninh; có một số kỹ năng quân sự 

cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng 

cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn 

sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 

tuầ

n 

4  Chứng chỉ 

 
HỌC PHẦN CHUNG KHỐI NGÀNH 
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18 
Nguyên lý kế 

toán 

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán, 

là nền tảng cho các học phần kế toán tài chính tiếp 

theo. Nội dung chủ yếu của học phần gồm đối 

tượng kế toán, các phương pháp kế toán (chứng từ, 

tài khoản và ghi sổ kép, tính giá, tổng hợp và cân 

đối kế toán) và một số nguyên tắc kế toán chung 

được thừa nhận. Môn học thuộc khối kiến thức cơ 

sở ngành của khối ngành kinh tế.   

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

19 
Marketing căn 

bản 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

nền tảng về marketing và các nguyên lý thực hành 

marketing trong môi trường kinh doanh hiện đại. 

Môn học tập trung vào một số vấn đề căn bản của 

marketing gồm: Khái niệm marketing và các khái 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 



 

6 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

niệm liên quan nhu cầu khách hàng, thị trường; 

Phân tích cơ hội thị trường: môi trường marketing, 

phân tích cạnh tranh, thị trường, nhu cầu và hành vi 

khách hàng; và Các hoạt động marketing trong 

doanh nghiệp như chiến lược marketing, phát triển 

sản phẩm, định giá, phân phối, bán hàng, quảng cáo 

và khuyến mãi. 

60% cuối 

kì 

20 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

Học phần giới thiệu cho sinh viên vai trò của thông 

tin trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, quản 

lý ra quyết định và xây dựng chiến lược của tổ 

chức; tầm quan trọng của hệ thống thông tin quản 

lý trong xu thế kinh doanh toàn cầu; hạ tầng công 

nghệ thông tin và việc ứng dụng hệ thống thông tin 

trong thời đại số; qui trình phát triển hệ thống thông 

tin; các vấn đề đạo đức và xã hội trong hệ thống 

thông tin; các vấn an toàn và bảo mật hệ thống 

thông tin; việc xây dựng và thực hiện các dự án phát 

triển hệ thống thông tin. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

21 Hành vi tổ chức 

Học phần Hành vi tổ chức được thiết kế 8 chương; 

Ngoài chương tổng quan, chương 2 đến chương 4 

đề cập đến hành vi của cá nhân trong tổ chức gồm 

thái độ, sự thoả mãn trong công việc, tính cách và 

giá trị, nhận thức và việc ra quyết định của cá nhân; 

Chương 5 xem xét vấn đề động lực và tạo động lực; 

Chương 6 bàn đến nhóm và hành vi cá nhân trong 

nhóm; Chương 7 và 8 bàn về giao tiếp trong tổ chức 

và văn hóa tổ chức. Học phần thiết kế nhằm giúp 

người học: nhận biết và phát hiện được hành vi của 

cá nhân, hành vi nhóm; Biết sử dụng các kiến thức 

đã học để đánh giá đặc điểm, quản lý các hành vi 

của bản thân; Xây dựng mối quan hệ như gắn kết, 

tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ trong nhóm qua đó 

tạo dựng các mối quan hệ của bản thân với đồng 

nghiệp, các nhà quản lý, cấp dưới và với khách 

hàng; Tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động 

của tổ chức, có khả năng xử lý các mối quan hệ 

trong tổ chức một cách chuyên nghiệp, tôn trọng 

người khác và ra quyết định phù hợp với đạo lý. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

22 
Thống kê kinh 

doanh và kinh tế 

Học phần cung cấp một cách có hệ thống kiến thức 

và rèn luyện kỹ năng về việc ứng dụng các phương 

pháp thống kê nhằm thu thập, tổ chức, trình bày, 

phân tích và diễn giải dữ liệu về các hiện tượng 

kinh tế và kinh doanh. Các chủ đề của học phần bao 

gồm: giới thiệu các ứng dụng của thống kê và các 

thuật ngữ chuyên môn, mô tả tóm tắt dữ liệu, biến 

ngẫu nhiên và phân phối xác suất, lấy mẫu và ước 

lượng các tham số của tổng thể từ dữ liệu mẫu, 

kiểm định các giả thuyết về tổng thể, phân tích mối 

liên hệ giữa các hiện tượng, phân tích dữ liệu thời 

gian, phương pháp tính các chỉ số, dự đoán tương 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 



 

7 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

lai của các hiện tượng, phân tích phương sai trên 

các mô hình thiết kế thực nghiệm. 

23 
Thị trường và các 

định chế tài chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các 

thành phần chủ yếu và mối quan hệ giữa các thành 

phần này trong hệ thống tài chính. Cụ thể, sinh viên 

sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về thị trường tài 

chính, bao gồm thị trường tiền tệ, thị trường trái 

phiếu, thị trường cổ phiếu và thị trường chứng 

khoán phái sinh. Đồng thời, học phần cũng giới 

thiệu đến người học các định chế tài chính, bao gồm 

ngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi 

ngân hàng. Ngoài ra, người học sẽ được trang bị 

những kiến thức cơ bản về lãi suất - một yếu tố quan 

trọng của thị trường tài chính và kiến thức cơ bản 

về hoạt động của ngân hàng trung ương. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

24 
Kinh doanh quốc 

tế 

Các nhà quản lý và doanh nghiệp khi kinh doanh 

quốc tế sẽ đối mặt với sự khác biệt về kinh tế chính 

trị và văn hóa. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh quốc 

tế sẽ đối mặt với chính sách phân biệt đối xử giữa 

doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước 

ngoài của nước sở tại trong thương mại và đầu tư. 

Môn học này sẽ giúp người học kiến thức về sự 

khác biệt giữa các quốc gia, động cơ và nội dung 

của các chính sách thương mại và đầu tư quốc tế và 

cách thức mà các doanh nghiệp giải quyết các cơ 

hội và thách thức này. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

25 Luật kinh doanh 

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về chủ thể 

kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

các phần tiếp theo trình bày các quy định về hợp 

đồng dân sự; giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh, thương mại; và cuối cùng là trình tự và thủ 

tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

26 
Tiếng Anh kinh 

doanh 

Tiếng Anh kinh doanh là môn tiếng Anh tích hợp 

các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp cho sinh viên ở trình 

độ trung cấp.  bao gồm các nội dung được thiết kế 

nhằm đáp ứng nhu cấu của sinh viên muốn học 

“kinh doanh” thông qua ngôn ngữ và thực hiện các 

tác nghiệp kinh doanh quen thuộc bằng tiếng Anh.  

bao quát những vấn đề quan trọng trong kinh doanh 

như thị trường, xây dựng thương hiệu, đặt hàng, 

tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng, thương lượng, giao 

tiếp thư từ. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội thực hành 

các kỹ năng như: hội họp, báo cáo kinh doanh thông 

qua diễn giải đồ thị và kỹ năng thương lượng.  còn 

cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về 

kinh doanh thương mại, và các bài học thuật về chủ 

đề : khởi nghiệp, xây dưng thương hiệu, điều tra thị 

trường. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 
HỌC PHẦN CHUNG CỦA NGÀNH 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

 
HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

  
15    

27 
Quản trị 

Marketing 

Quản trị Marketing là một trong những lĩnh vực 

then chốt cho thành công của một doanh nghiệp. 

Trong điều kiện môi trường biến đổi nhanh chóng 

và cạnh tranh gay gắt ngày nay, các nhà Quản trị 

Marketing chuyên nghiệp phải được trang bị đầy 

đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho sự thành 

đạt cá nhân và tổ chức. Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức nền tảng về quản trị 

marketing định hướng giá trị và hệ thống kiến thức 

về hoạch định marketing từ cấp chiến lược đến tác 

nghiệp. Ngoài ra, môn học cũng hướng đến trang 

bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích và ra quyết 

định trong lập kế hoạch marketing, các công cụ 

trong thực thi kế hoạch và đo lường hiệu quả của 

kế hoạch marketing. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

28 
Quản trị chiến 

lược 

Quản trị chiến lược đề cập đến cách thức ra các 

quyết định nhằm duy trì hiệu suất dài hạn của tổ 

chức. Học phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc các khái 

niệm về các quyết định chiến lược, các chiến lược, 

tư duy chiến lược, lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh 

tranh và các khái niệm liên quan đến quản trị chiến 

lược. Học phần cũng cung cấp những nội dung cơ 

bản của quản trị chiến lược trong tổ chức: viễn cảnh 

sứ mệnh, nghiên cứu môi trường, phân tích bên 

trong tổ chức, các loại chiến lược trong tổ chức kinh 

doanh và tổ chức thực hiện chiến lược; nghiên cứu 

công ty trong mối quan hệ với các bên hữu quan, 

trong môi trường biến đổi hình thành tư duy chiến 

lược cho các nhà quản trị; các bối cảnh môi trường 

bên ngoài, bên trong xây dựng các chiến lược hữu 

hiệu và tổ chức thực hiện chiến lược. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

29 Quản trị sản xuất 

Tập trung vào việc phân tích các thành phần trong 

hệ thống sản xuất của tổ chức nhằm đạt lợi thế cạnh 

tranh về chất lượng, độ tin cậy, chi phí, tốc độ và 

sự linh hoạt. Học phần QTSX cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức, kỹ năng để có thể tạo lập các 

kế hoạch sản xuất, thông hiểu việc tổ chức thực 

hiện và kiểm soát hệ thống sản xuất của tổ chức. 

Thông qua môn học, sinh viên sẽ có những hiểu biết 

cụ thể về chiến lược sản xuất, hoạch định và kiểm 

soát các hoạch sản xuất, quản lý tồn kho và có khả 

năng ứng dụng để xử lý các tình huống kinh doanh 

thực tiễn. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

30 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Học phần phân tích các chức năng chính của quản 

trị nguồn nhân lực bao gồm hoạch định nguồn nhân 

lực, phân tích và thiết kế công việc, tuyển dụng, đào 

tạo và phát triển, quản trị thành tích, tiền lương và 

phúc lợi. Trọng tâm của môn học trang bị cho sinh 

viên kiến thức về quản trị con người trong tổ chức 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho tổ chức và gia 

tăng sự thỏa mãn và phát triển của nhân viên. 

Chương trình đào tạo của học phần tăng cường các 

hoạt động nhóm và thảo luận các hoạt động quản 

trị nguồn nhân lực, qua đó phát triển khả năng tiếp 

cận thực tế, tăng cường năng lực thực tiễn và phát 

triển các kỹ năng, phẩm chất thiết thực cho nhà 

quản trị nguồn nhân lực tương lai. 

31 Quản trị tài chính 

Khóa học quản lý tài chính bao gồm các khái niệm 

và công cụ cơ bản trong tài chính, bao gồm giá trị 

thời gian của tiền, chi phí vốn, phân tích báo cáo tài 

chính, kế hoạch tài chính, quản lý vốn lưu động và 

lập kế hoạch ngân sách vốn, quản trị rủi ro các hoạt 

động tài chính. Trọng tâm là sinh viên sẽ hiểu các 

khái niệm và có được các công cụ để đưa ra quyết 

định tài chính sáng suốt. Khóa học này cũng thiết 

lập nền tảng ban đầu để tiếp cận các khóa học nâng 

cao khác trong lĩnh vực nghiên cứu này. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 
HỌC PHẦN TỰ CHỌN (6TC) 

  
6    

32 
Luật thương mại 

quốc tế (HPTC) 

Học phần Luật thương mại quốc tế bao gồm những 

nội dung cơ bản của các quan hệ thương mại có yếu 

tố nước ngoài như: Khái niệm và nguồn của luật 

thương mại quốc tế; công ước quốc tế về hợp đồng 

mua bán hàng hóa quốc tế; các tập quán quốc tế về 

vận tải, giao nhận hàng hóa, thanh toán và bảo hiểm 

quốc tế, quan hệ thương mại khu vực ASEAN và 

WTO. Học phần luật thương mại quốc tế cung cấp 

cho sinh viên cơ sở pháp lí cũng như các giải pháp 

pháp lí để giải quyết các tranh chấp thương mại 

phát sinh giữa các thương nhân có quốc tịch khác 

nhau. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

33 

Truyền thông 

Marketing 

(HPTC) 

Môn học Truyền thông marketing nhằm trang bị 

cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để xây dựng, phân tích, đánh giá các vấn đề truyền 

thông của doanh nghiệp, có khả năng tự thiết kế và 

tổ chức thành công các dự án truyền thông 

marketing, góp phần nâng cao hiệu quả của chiến 

lược marketing chung của doanh nghiệp. Truyền 

thông marketing đi theo quan điểm truyền thông 

tích hợp (IMC) nhằm tìm hiểu và đáp ứng tập trung 

cho khách hàng một cách tốt hơn dựa trên các đối 

thoại liên tục, thay vì quan điểm truyền thông 

truyền thống đa phần dựa trên các mục tiêu về tài 

chính của Doanh nghiệp và tổ chức. Chiến lược 

truyền thông marketing, như vậy sẽ được nghiên 

cứu để có thể liên kết được tất cả các chức năng 

chung của marketing. Bên cạnh đó, môn học cũng 

cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên biệt của 

từng công cụ và kỹ thuật của truyền thông 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

marketing như quảng cáo, khuyến mại, quan hệ 

công chúng, marketing trực tiếp. 

34 

Phát triển kỹ 

năng quản trị 

(HPTC) 

Môn học phát triển kỹ năng quản trị hướng đến sự 

thay đổi chính bản thân người học; giúp cho người 

học khả năng nhận diện bản thân – điểm mạnh, yếu, 

sở trường của mình; khả năng quan hệ với người 

khác – kỹ năng giao tiếp, tạo dựng quyền lực của 

bản thân, gây ảnh hưởng đến mọi người khác và kỹ 

năng quản trị xung đột với các cá nhân dựa trên nền 

tảng kiểm soát cảm xúc bản thân hữu hiệu; và 

hướng đến làm việc nhóm hiệu quả. Vì vậy, môn 

học mang đến cho sinh viên – các nhà quản trị 

tương lai một kỹ năng quản trị cá nhân, quản trị các 

mối quan hệ với con người và hướng đến giải quyết 

vấn đề quản trị một cách đầy sáng tạo. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

35 

Quản trị công 

nghệ đổi mới 

(HPTC) 

Học phần giúp người học tiếp cận cơ sở nền tảng, 

phương pháp luận và các công cụ quản trị công 

nghệ và đổi mới trong tổ chức. Người học sẽ phát 

triển khả năng hiểu biết về bản chất của đổi mới, 

xem xét khả năng về tổ chức và kỹ thuật tác động 

đến sự đổi mới, liên kết chiến lược cho quản trị 

công nghệ của tổ chức. Các chủ đề trọng tâm tập 

trung vào: (a) quản trị đổi mới, công nghệ và chiến 

lược; (b) phát triển năng lực đổi mới trong phạm vi 

tổ chức, c) đạt được công nghệ từ môi trường bên 

ngoài, và (d) các vấn đề cho quản trị công nghệ và 

đổi mới thành công. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

36 
Quản trị đa văn 

hóa (HPTC) 

Học phần trang bị cho người học những hiểu biết 

về văn hóa, các khía cạnh đo lường văn hóa, văn 

hóa tổ chức, những sự khác biệt về văn hóa và ảnh 

hưởng đa chiều của nó đến các giải pháp và quyết 

định của nhà quản trị trong môi trường đa văn hóa. 

Học phần giúp người học nhận ra những thách thức 

và cơ hội liên quan đến quản trị trong môi trường 

toàn cầu; xem xét và thảo luận các chủ đề và những 

tình huống mà nhà quản trị phải đối mặt trên nhiều 

phương diện như truyền thông, đàm phán và ra 

quyết định, hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân 

lực, marketing, đạo đức và trách nhiệm xã hội... 

trong khung cảnh đa văn hóa. 

3 8 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

37 

Quản trị quan hệ 

khách hàng 

(HPTC) 

Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) là một chiến 

lược kinh doanh nhằm cực đại hoá khả năng sinh 

lợi và sự thoả mãn khách hàng thông qua việc tổ 

chức xoay quanh các phân đoạn khách hàng và 

triển khai các quá trình định hướng khách hàng. 

Học phần giúp sinh viên hiểu sâu sắc các khái niệm 

cốt lõi về giá trị khách hàng, trải nghiệm khách 

hàng, danh mục khách hàng, vòng đời khách hàng, 

dữ liệu khách hàng, các khái niệm về chiến lược 

quản trị khách hàng. Học phần cũng cung cấp 

những nội dung cơ bản về tầm quan trọng của 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

CRM, phân tích giá trị khách hàng và phân biệt 

khách hàng theo giá trị, các nguồn tạo ra giá trị 

khách hàng, quản trị trải nghiệm khách hàng, quản 

trị danh mục khách hàng, quản trị vòng đời khách 

hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, văn hoá doanh 

nghiệp định hướng khách hàng, vấn đề tổ chức 

trong quan hệ khách hàng. 

 
HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 

  
25    

 
HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

  
20    

38 
Nghiên cứu 

Marketing 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những vấn đề 

cơ bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 

marketing, cung cấp một cái nhìn tổng quát khi 

thực hiện một dự án nghiên cứu marketing. Sau khi 

giới thiệu định nghĩa, vai trò của nghiên cứu 

marketing, môn học giúp người học hiểu rõ các giai 

đoạn của một tiến trình nghiên cứu marketing, từ 

việc xác lập mục tiêu nghiên cứu đến các phương 

pháp thu thập dữ liệu, thiết kế công cụ thu thập dữ 

liệu, phân tích, diễn giải dữ liệu và viết báo cáo kết 

quả nghiên cứu. Đồng thời, sinh viên cũng sẽ được 

triển khai một dự án nghiên cứu thực tế trong khuôn 

khổ một nhóm (từ 4-6 người), trên cơ sở đó cho 

phép sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học 

vào điều hành một dự án triển khai trong thực tế. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

39 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

 trang bị cho người học những khái niệm căn bản 

về chuỗi cung ứng, mục tiêu của quản trị chuỗi 

cung ứng, các thành phần trong chuỗi cung ứng và 

nội dung của quản trị chuỗi cung ứng. Học phần 

cung cấp các kiến thức, công cụ liên quan tới việc 

phân tích, đánh giá, ra quyết định và thực thi các 

nội dung trong quản trị chuỗi cung ứng như thiết kế 

chuỗi cung ứng, thiết kế mạng lưới phân phối, 

hoạch định vị trí, quản trị tồn kho và quản trị vận 

tải. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

40 
Khởi sự kinh 

doanh 

Khởi sự kinh doanh là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng mà các nhà quản trị phải thực thi trong 

suốt quá trình kinh doanh. Môn học này cung cấp 

những kiến thức cơ bản về tiến trình khởi nghiệp và 

cách thức xây dựng mô hình kinh doanh. Trên nền 

tảng đó, môn học sẽ tập trung vào việc hình thành 

ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình kinh 

doanh cho ý tưởng đã lựa chọn. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

41 Quản trị dự án 

Nội dung môn học gồm 8 chương, giới thiệu chung 

về cách tiếp cận nghiên cứu môn học. Giai đoạn 

khởi sự dự án, sinh viên hiểu được cách lập một dự 

án và cách thức lựa chọn dự án, đồng thời xác định 

phạm vi cần đạt. Sau đó, xem xét việc lựa chọn cơ 

cấu tổ chức dự án phù hợp, xây dựng được kế hoạch 

tiến độ nhằm quản lý thời gian dự án. Sinh viên hiểu 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

biết cách lập kế hoạch ngân sách trong quản lý chi 

phí dự án và lập các kế hoạch khác: nguồn nhân 

lực, truyền thông, mua ngoài.. tiếp theo tiến hành 

triển khai dự án, đây là giai đoạn quan trọng trong 

chu kì sống dự án. Cuối cùng, sinh viên giải quyết 

các thủ tục để kết thúc dự án. 

42 
Quản trị chất 

lượng toàn diện 

 cung cấp những kiến thức căn bản về hệ thống 

quản lý chất lượng toàn diện để hướng đến kết quả 

kinh doanh tuyệt hảo, giúp người học có nhận thức 

đúng đắn về chất lượng và quản trị chất lượng. Học 

phần giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về các nguyên 

lý của chất lượng toàn diện, hệ thống quản trị theo 

tiêu chuẩn, cách thức để một tổ chức có thể thay đổi 

từ quản trị truyền thống đến triển khai chất lượng 

toàn diện. Học phần cũng giúp sinh viên khả năng 

ứng dụng một số công cụ, kỹ thuật và phương pháp 

cần thiết để nhận diện và giải quyết các vấn đề 

trong quản trị chất lượng. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

43 

Quản trị doanh 

nghiệp thương 

mại 

Học phần đề cập những kiến thức về thương mại và 

những định hướng chiến lược của các doanh nghiệp 

thương mại; Cách thức tổ chức và kỹ năng quản trị 

các hoạt động bán hàng, mua hàng và dự trữ hàng 

hóa, quản trị nhân sự; phân tích, đánh giá hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

44 Đề án kinh doanh 

Đề án bao gồm việc lập kế hoạch kinh doanh của 

một ý tưởng kinh doanh nhằm thuyết phục nhà đầu 

tư đầu tư vào dự án của nhóm. 

2  

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 
HỌC PHẦN TỰ CHỌN (5TC) 

  
5    

45 
Kế toán quản trị 

(HPTC) 

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về sử dụng 

thông tin kế toán hỗ trợ công tác quản trị doanh 

nghiệp. Nội dung chủ yếu của học phần gồm xác 

định điểm hòa vốn, lập dự toán, phân tích biến động 

chi phí và sử dụng thông tin thích hợp để ra quyết 

định ngắn hạn. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

46 
Quản trị ngân 

hàng (HPTC) 

Học phần Quản trị ngân hàng đề cập các kiến thức 

và kỹ năng về quản trị ngân hàng, tổ chức và điều 

hành hoạt động ngân hàng. Nội dung của học phần 

tập trung vào những vấn đề cốt lõi của quản trị hoạt 

động ngân hàng mà trọng tâm là cơ sở khoa học của 

các quyết định trong hoạt động quản trị. Học phần 

gồm các nôi dung chính: Phân tích hoạt dộng kinh 

doanh ngân hàng; Quản trị rủi ro lãi suất; Quản trị 

nguồn vốn; Quản trị thanh khoản và Quản trị rủi ro 

tín dụng. 

3 8 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

47 
Thương lượng 

(HPTC) 

Liên quan đến việc nghiên cứu và thực hành tất cả 

các khía cạnh của thương lượng và giải quyết xung 
3 7 

10% 

chuyên 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

đột. Nó hướng đến việc trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản về thương lượng và giải 

quyết xung đột trong kinh doanh nói riêng và quản 

lý nói chung; trang bị các công cụ, phương pháp, 

nguyên tắc và kỹ năng cần thiết để tiến hành thương 

lượng. Học viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết 

lẫn thực hành với những kinh nghiệm thực tiễn sinh 

động qua các tình huống thương lượng trong kinh 

doanh để xác định một ý thức rõ ràng về nhu cầu tự 

rèn luyện kỹ thuật - nghệ thuật thương lượng của 

bản thân. 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

48 

Lý thuyết và thiết 

kế tổ chức 

(HPTC) 

Giúp cho người học có được kỹ năng cơ bản trong 

việc vận hành tổ chức sau thiết kế. Thông qua môn 

học cũng giúp cho người học có được kỹ năng 

truyền thông, làm việc nhóm, và sử dụng được công 

nghệ thông tin cho mục đích học tập của mình. 

3 8 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

49 
Khởi nghiệp 

(HPTC) 

 trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về tinh 

thần doanh nhân và hoạt động khởi nghiệp. Môn 

học giúp phát triển tư duy kinh doanh và cung cấp 

cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản để hình 

thành ý tưởng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong 

khóa học, sinh viên sẽ tự cùng nhau tìm kiếm và 

trình bày các ý tưởng tiềm năng, học cách phát triển 

các ý tưởng này và chuyển chúng thành cơ hội, 

đồng thời khai thác các cơ hội đó để có thể triển 

khai sáng lập doanh nghiệp mới. Môn học tập trung 

vào việc nhận diện, tạo ra và đánh giá cơ hội thông 

qua việc kiểm tra các đặc điểm của một cơ hội kinh 

doanh tốt và các bước cần thiết để đưa doanh 

nghiệp vào hoạt động. 

2 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

50 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (HPTC) 

 cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan 

đến những vấn đề cơ bản của quy trình thực hiện 

nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. Các 

nội dung của học phần sẽ bao gồm từ việc xác định 

vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập và 

phân tích dữ liệu, cho đến việc viết báo cáo nghiên 

cứu. Sinh viên cũng được cung cấp các kỹ năng để 

có thể triển khai thực hiện một dự án nghiên cứu cụ 

thể. 

2 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

  
8    

50 Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ 

bản phục vụ trong quá trình học tập và áp dụng 

trong cuộc sống như kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi 

trong giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, thuyết phục, giả quyết vấn đề và ra quyết 

định. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

51 
Kiến tập (thực tập 

năm 2) 

Kết thúc kỳ học năm 2, sinh viên được trải nghiệm 

1 tuần về cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp. Yêu 
2 4 

100% 

điểm từ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

cầu sinh viên viết báo cáo mô tả cấu trúc doanh 

nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp. 

doanh 

nghiệp 

52 Thực tập năm 3 

Kết thúc kỳ học năm 3, sinh viên đến thực tập tại 

doanh nghiệp bằng cách tham gia vào một quy trình 

cụ thể của doanh nghiệp. Sinh viên viết báo cáo và 

nộp về cho giáo viên hướng dẫn. 

3 6 

70% 

doanh 

nghiệp; 

30% giảng 

viên 

 
THỰC TẬP CUỐI KHÓA 

  
10 

  
  

 Hình thức 1         

53 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Chương trình thực tập Quản trị kinh doanh cung 

cấp cho sinh viên kinh nghiệm làm việc chuyên 

nghiệp trong môi trường thực tế của tổ chức. Thực 

tập là một phần mở rộng của chương trình giảng 

dạy cung cấp những kinh nghiệm có ý nghĩa và 

chuyên ngành. Trách nhiệm trong chương trình 

thực tập được xác định bởi chương trình đào tạo. 

Sinh viên được giám sát trong việc thiết lập và thực 

hiện kế hoạch thực tập bởi một giảng viên của Khoa 

Quản trị kinh doanh và một giám sát viên thực tập. 

4 8 

30% 

doanh 

nghiệp; 

70% giảng 

viên  

54 

Học ít nhất 6 tín 

chỉ được chọn từ 

các học phần tự 

chọn   

6 8   

  Hình thức 2        

  
Khóa luận tốt 

nghiệp (*) 

Luận văn tốt nghiệp QTKD cung cấp cho sinh viên 

cơ hội tiếp cận môi trường làm việc; thực hành và 

nâng cao các kỹ năng nghiên cứu khoa học; áp dụng 

phương pháp nghiên cứu vào hoạt động kinh doanh 

và hành chính thực tế. Bên cạnh đó, để thích nghi 

tốt hơn với yêu cầu sau này trong môi trường làm 

việc, luận văn tốt nghiệp QTKD tạo điều kiện cho 

sinh viên thực hành cách làm việc chuyên nghiệp, 

có được các giá trị đạo đức và nâng cao nhận thức 

về sự phát triển cá nhân trong sự nghiệp tương lai. 

10 8   

 
2. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1  Nhập môn ngành  

Nhập môn ngành Kinh doanh thương mại 

là học phần nhằm giới thiệu ngành học, 

giúp sinh viên hiểu hơn về ngành học 

được đào tạo, các học phần, kiến thức, kỹ 

năng được đào tạo trong quá trình học và 

những định hướng nghề nghiệp trong 

tương lai, phương pháp học tập hiệu quả 

và hoạch định chiến lược học tập phù hợp. 

1 1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

2  Tin học văn phòng 

Học phần trang bị cho người học các kiến 

thức: về mạng máy tính, an toàn và bảo 

mật thông tin của cá nhân và doanh 

nghiệp, đồng thời cập nhật các xu hướng 

công nghệ thông tin hiện đại cho người 

học. Học phần trang bị cho người học các 

kỹ năng: tổ chức công việc cá nhân; làm 

việc nhóm; lưu trữ, quản lý và khai thác 

dữ liệu trên môi trường mạng trực tuyến. 

Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông 

dụng trong công tác văn phòng như: xử lý 

văn bản nâng cao với MS. Word, sử dụng 

bảng tính nâng cao với MS. Excel, sử 

dụng trình chiếu MS. Powerpoint. Các kỹ 

năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu 

quả trong hoạt động chuyên môn các 

chuyên ngành kinh tế và quản lý. 

3 1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

3  
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế 

cung cấp cho sinh viên các công cụ toán 

học cơ bản bao gồm: hàm số, dãy số, 

chuỗi số, ma trận, hệ phương trình, hệ bất 

phương trình, vi tích phân, phương trình 

vi phân, phương trình sai phân, và các ứng 

dụng của các công cụ toán này trong việc 

giải thích, phân tích và giải quyết các vấn 

đề quan trọng trong kinh tế và kinh doanh. 

Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất, ý nghĩa 

của hệ thống các công cụ toán học cơ bản 

bao gồm lý thuyết ma trận, hệ phương 

trình, đạo hàm, tích phân, ... là nền tảng để 

giải thích các hiện tượng và quá trình kinh 

tế và kinh doanh. Trang bị cho sinh viên 

kỹ năng ứng dụng các công cụ toán học 

hữu dụng để giải thích bản chất, mô hình 

hóa và giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới 

góc độ logic toán học, đồng thời giúp sinh 

viên có khả năng phân tích, đánh giá các 

kết quả đạt được, sau đó vận dụng vào các 

hiện tượng kinh tế và kinh doanh. 

4 1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

4  Kinh tế vi mô 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô như: Cơ 

chế vận hành của các thị trường, hành vi 

ứng xử của người tiêu dùng, hành vi ứng 

xử của doanh nghiệp trên thị trường nhằm 

đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, vai trò 

của giá cả thị trường và chức năng quản lý 

vi mô của chính phủ trong việc điều tiết 

thị trường 

3 Học kì 1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

5  Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về quản trị, nhà quản trị, chức năng quản 

trị, môi trường tổ chức và ra quyết định 

quản trị 

3 1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

6  Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp cho sinh viên những 

kỹ năng cơ bản phục vụ trong quá trình 

học tập và áp dụng trong cuộc sống như 

kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi trong giao 

tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, thuyết phục, giả quyết vấn đề và ra 

quyết định. 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

7  Triết học Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng về lý luận triết 

học Mác – Lênin, trên cơ sở đó xác lập 

được thế giới quan, nhân sinh quan, 

phương pháp luận khoa học và vận dụng 

lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; 

xác lập được phẩm chất đạo đức cách 

mạng, có lập trường tư tưởng chính trị 

vững vàng 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

8  
Pháp luật đại 

cương   

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, 

bản chất, hình thức nhà nước, chức năng 

của nhà nước; kiến thức cơ bản về nguyên 

tắc tổ chức và bộ máy Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc điểm, bản 

chất của pháp luật, hình thức pháp luật; 

kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật của nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam; kiến thức cơ bản về 

thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý, phòng và chống vi 

phạm pháp luật; một số kiến thức cơ bản 

về luật dân sự, luật hành chính, luật hình 

sự; pháp luật phòng, chống tham nhũng, 

trách nhiệm của công dân trong việc 

phòng chống tham nhũng. 

2  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

9  Anh văn 1  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên, cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành 

công ở mức độ Elementary, các kỹ thuật 

học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học 

tiếng Anh. 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

10  Kinh tế vĩ mô 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về sự vận hành của tổng 

thể nền kinh tế như:  sự mô tả và đo lường 

các biến số kinh tế vĩ mô như tổng sản 

lượng (thu nhập) quốc gia, giá cả và lạm 

phát, việc làm, thất nghiệp, tiền tệ, ...  Bên 

cạnh đó, học phần nghiên cứu về sự biến 

động kinh tế trong ngắn hạn, các cú sốc 

phía cung và phía cầu và vai trò của các 

chính sách ổn định  

3 Học kì 2 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 



 

17 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

11  Giáo dục thể chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt 

động, phát triển toàn diện các tố chất thể 

lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 

1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

12  Nguyên lý kế toán 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về kế toán, nhận biết các đối tượng kế 

toán, mô tả quy trình kế toán, vận dụng 

các phương pháp kế toán và một số 

nguyên tắc kế toán chung được thừa 

nhận 

3 Kỳ 2 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

13  Marketing căn bản 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về 

marketing và tiến trình marketing theo 

quan điểm marketing hiện đại, hệ thống 

kiến thức về các hoạt động marketing theo 

định hướng tạo giá trị cho khách hàng 

nhằm trang bị tư duy về thị trường, khách 

hàng và định hướng khách hàng trong 

kinh doanh và rèn luyện khả năng nhận 

diện và phân tích các khái niệm và hoạt 

động marketing, ứng dụng phân tích trong 

môi trường kinh doanh thực tế. 

3 Kỳ 2 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

14  
Thống kê kinh 

doanh và kinh tế 

Cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ 

bản trong thống kê kinh tế, giúp sinh viên 

phát triển các kỹ năng cần thiết, đáp ứng 

các yêu cầu nghiên cứu và làm việc trong 

các lĩnh vực liên quan.   

3 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

15  GDQP 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục 

toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng 

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự 

hào và sự trân trọng đối với truyền thống 

đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, 

của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu 

thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến 

thức cơ bản về đường lối quân sự của 

Đảng và công tác quản lý nhà nước về 

quốc phòng - an ninh; có một số kỹ năng 

quân sự cần thiết để tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 tuần 4 Chứng chỉ 

16  
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những lý luận cơ bản của kinh tế chính trị 

học Mác – Lênin, Quan điểm, chính sách 

của Đảng/Nhà nước về giá trị, gia trị thặng 

dư, độc quyền nhà nước, Sở hữu và quan 

hệ lợi ích kinh tế; Kinh tế thị trường định 

hướng XHCN; Công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; Sự 

vận dụng lý luận kinh tế chính trị học Mác 

– Lênin. Qua đó góp phần hình thành kỹ 

2 3) 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

năng tư duy logic, phân tích, đánh giá 

phản biện… 

17  
Giao tiếp trong kinh 

doanh 

Học phần được thiết kế nhằm hướng đến 

cung cấp những kiến thức nền tảng căn 

bản của nghệ thuật giao tiếp trong kinh 

doanh; các nguyên tắc và hướng dẫn vận 

dụng các kỹ năng cơ bản của giao tiếp để 

người học có khả năng thực hành giao tiếp 

trong kinh doanh một cách hiệu quả, có 

đạo đức và đúng pháp luật; và các nguyên 

tắc và hướng dẫn vận dụng các kỹ năng 

giao tiếp trong môi trường làm việc cụ thể 

là từ khi phỏng vấn cho đến khi hoà nhập 

vào môi trường làm việc, kết hợp với 

những nghiệp vụ hành chính văn phòng 

căn bản. 

3 2 
10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

18  Anh văn 2  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết 

cho sinh viên; cung cấp những kiến thức 

thiết yếu để người học có thể giao tiếp 

thành công ở mức độ Pre-intermediate; 

các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển 

kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 3 
10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

19  
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống 

về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ 

Chí Minh; Tạo lập những hiểu biết về nền 

tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của 

Đảng và của cách mạng nước ta; Góp 

phần xây dựng nền tảng đạo đức con 

người mới. 

2 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

20  

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam  

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam;sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng; đường lối đấu tranh giành chính 

quyền; đường lối kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 

– 1975);; đường lối của Đảng thời kỳ đổi 

mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời 

sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác; đường lối xây dựng hệ thống 

chính trị; đường lối xây dựng và phát triển 

văn hóa; giải quyết các vấn đề XH và 

đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phát 

triển các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng 

hợp, hệ thống hoá các vấn đề khoa học. 

2 5 
10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

21  
Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 

 Giúp sinh viên hiểu được những kiến 

thức cơ bản về quá trình hình chủ nghĩa 

xã hội 

2 6 
10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Giúp sinh viên hiểu được sứ mệnh lịch 

sử của giai cấp công nhân,  

- Giúp sinh viên hiểu được những vấn 

vấn đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng tri thức đã học vào việc đánh 

giá, nhận định những vấn đề chính trị - 

xã hội của đất nước liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi 

lên CNXH ở Việt Nam 

- Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng 

đúng đắn, niềm tin về con đường XHCN 

mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa 

chọn. 

22  Giáo dục thể chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt 

động, phát triển toàn diện các tố chất thể 

lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 2 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

23  
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về thông tin và hệ thống thông tin quản lý; 

qui trình, công cụ và phương pháp phát 

triển hệ thống thông tin 

3 Kỳ 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

24  Kinh doanh quốc tế 

Môn học sẽ cung cấp những kiến thức cơ 

bản về toàn cầu hóa, sự khác biệt về văn 

hóa, chính trị kinh tế và pháp lý giữa các 

quốc gia, môi trường thương mại và đầu 

tư quốc tế, vai trò của chính phủ trong 

thương mại quốc tế, rủi ro hối đoái và hệ 

thống tiền tệ quốc tế. Bên cạnh các kiến 

thức lý thuyết, môn học này sẽ giúp sinh 

viên tiếp cận với các tình huống thực tế 

mà các công ty phải đối mặt và cách thức 

mà các doanh nghiệp giải quyết các tình 

huống này. 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

25  Tổng quan du lịch 

Học phần cung cấp cho người học những 

hiểu biết tổng quát và cập nhật về du lịch, 

một ngành công nghiệp đa dạng, phức tạp 

và phát triển năng động, để từ đó, một mặt 

người học có đủ kiến thức và kỹ năng để 

phân tích các hiện tượng và mối quan hệ 

phổ quát của du lịch, mặt khác cho phép 

người học có thể đi sâu nghiên cứu các 

học phần chuyên sâu của du lịch. 

3 Kỳ 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

26  
Quản trị cung ứng 

dịch vụ 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về đặc thù của dịch vụ và 

tác động của nó đến hoạt động cung ứng 

dịch vụ, từ đó trang bị cho người học 

những nguyên lý cơ bản của quản trị cung 

ứng dịch vụ. Vì vậy,  được cấu trúc thành 

9 chương. Hai chương đầu cung cấp cho 

người học những hiểu biết cơ bản về dịch 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

vụ và hệ thống cung ứng dịch vụ. Năm 

chương tiếp theo sẽ đề cập đến các vấn đề 

trong tổ chức quá trình sản xuất và cung 

ứng dịch vụ. Hai chương cuối cùng sẽ 

trình bày về kiểm soát quá trình cung ứng 

dịch vụ. 

27  Anh văn 3  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết 

cho sinh viên; Cung cấp những kiến thức 

thiết yếu để người học có thể giao tiếp 

thành công ở mức độ Pre-intermediate; 

Cung cấp các kỹ thuật học ngoại ngữ để 

phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

28  Giáo dục thể chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt 

động, phát triển toàn diện các tố chất thể 

lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

29  Giáo dục thể chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt 

động, phát triển toàn diện các tố chất thể 

lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 1 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

30  Pháp luật du lịch 

Học phần cung cấp những nội dung luật 

pháp liên quan đến du lịch, các chủ thể 

tham gia vào hoạt động du lịch, gồm 

khách du lịch, sau đó là các chủ thể kinh 

doanh du lịch, người lao động trong lĩnh 

vực du lịch và trách nhiệm pháp lý của các 

chủ thể nêu trên; quy định pháp luật . về 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch và 

quy tắc ứng xử văn minh du lịch – nội 

dung mà bất kỳ chủ thể nào khi tham gia 

vào hoạt động du lịch cũng cần phải biết 

và vận dụng được. 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

31  Tiếng Anh du lịch 

Trang bị rèn luyện sinh viên những kỹ 

năng ngôn ngữ cần thiết trong lĩnh vực du 

lịch, khách sạn và nhà hàng; đồng thời rèn 

luyện cho sinh viên khả năng tự học ngoại 

ngữ làm nền tảng cho mục tiêu học tập 

nghiên cứu lâu dài 

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

32  

Lãnh đạo nhóm 

trong doanh nghiệp 

du lịch và khách sạn 

Học phần này cung cấp cho cấp cho người 

học những hiểu biết về vai trò,vị trí của 

lãnh đạo nhóm trong doanh nghiệp du lịch 

khách sạn, cũng như những trách nhiệm 

mà họ phải thực hiện với tư cách là một 

lãnh đạo nhóm. Qua đó rèn luyện cho sinh 

viên về cách tổ chức thực hiện những 

chức năng của một lãnh đạo nhóm, trang 

bị kiến thực và rèn luyện cho sinh viên sử 

dụng các công cụ cần thiết để thực hiện 

chức năng lãnh đạo nhóm và nâng cao 

hiệu quả công việc của mình  

3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

33  

Chiến lược kinh 

doanh du lịch và 

khách sạn 

Cung cấp nội dung chiến lược ở các cấp 

quản trị, các bước trong tiến trình hoạch 

định chiến lược cho một doanh nghiệp 

hoạt động trong một lĩnh vực rất đặc thù, 

phức tạp trong một môi trường hội nhập 

và thay đổi nhanh chóng 

3 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

34  
Quản trị tài chính du 

lịch và khách sạn 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về quản trị tài chính trong 

các doanh nghiệp du lịch. Học xong học 

phần này sinh viên có thể hiểu, ứng dụng 

và phân tích được báo cáo tài chính, vốn 

hoạt động, điểm hòa vốn, hoạch định ngân 

sách, đánh giá dự án đầu tư và các nọi 

dung liên quan đến giá trị thời gian của 

tiền tệ 

3 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

35  Marketing dịch vụ 

Trang bị cho người học các hiểu biết nền 

tảng về các loại dịch vụ, hành vi của khách 

hàng khi họ mua và sử dụng dịch vụ; 

những kiến thức cơ bản về soạn thảo chiến 

lược Marketing trong lĩnh vực dịch vụ, 

thiết kế các chính sách Marketing dịch vụ 

3 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

36  
Quản trị kinh doanh 

nhà hàng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh 

doanh nhà hàng; cách xây dựng thực đơn 

cho nhà hàng; cách tổ chức hoạt động 

trong nhà hàng; cách tổ chức và phục vụ 

tiệc; cách sử dụng phần mềm quản lý 

SMILE trong nhà hàng. 

3 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

37  
Quản trị sự kiện và 

lễ hội 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tổ 

chức và quản trị sự kiện và lễ hội; cách lập 

kế hoạch chiến lược cho sự kiện; cách 

quản trị dự án sự kiện; lên kế hoạch 

marketing cho sự kiện; cách tổ chức, dàn 

dựng và chuẩn bị hậu cần cho sự kiện. 

3 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

38  Khởi nghiệp (TC) 

 Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 

tổng quan về tinh thần doanh nhân và hoạt 

động khởi nghiệp. Môn học giúp phát 

triển tư duy kinh doanh và cung cấp cho 

sinh viên những nguyên tắc cơ bản để 

hình thành ý tưởng và nắm bắt cơ hội kinh 

doanh. Trong khóa học, sinh viên sẽ tự 

cùng nhau tìm kiếm và trình bày các ý 

tưởng tiềm năng, học cách phát triển các 

ý tưởng này và chuyển chúng thành cơ 

hội, đồng thời khai thác các cơ hội đó để 

có thể triển khai sáng lập doanh nghiệp 

mới. 

2 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

39  
Quản trị kinh doanh 

lưu trú 

Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về 

kinh doanh lưu trú; cơ sở vật chất kỹ thuật 

của cơ sở kinh doanh lưu trú; tổ chức bộ 

máy và quản trị nguồn nhân lực của cơ sở 

kinh doanh lưu trú; tổ chức hoạt động kinh 

3 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

doanh lưu trú, ăn uống; hoạt động 

Marketing trong kinh doanh lưu trú; quản 

trị chất lượng dịch vụ kinh doanh lưu trú; 

phân tích kết quả kinh doanh và tài chính 

của khách sạn. 

40  
Quản trị kinh doanh 

lữ hành 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản 

về hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp lữ hành và nội dung cơ bản của 

quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành; 

tầm quan trọng và nội dung hoạch định kế 

hoạch hoạt động của doanh nghiệp lữ 

hành; các hình thức quan hệ của nhà cung 

cấp với doanh nghiệp lữ hành; nội dung 

quản trị quá trình kinh doanh chương trình 

du lịch; nội dung quản trị kinh doanh dịch 

vụ đại lú lữ hành; quản trị nhân lực, tài 

chính, cơ sở vật chất kỹ thuật trong doanh 

nghiệp lữ hành; các rủi ro trong kinh 

doanh của doanh nghiệp lữ hành và các 

phương pháp phòng ngừa, quản trị rủi ro. 

2 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

41  
Quản trị điểm đến 

du lịch (TC) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về quản lý điểm đến du 

lịch, bao gồm: tổ chức quản lý điểm đến 

du lịch và các nội dung của việc quản lý 

điểm đến du lịch; chiến lược và quy hoạch 

phát triển điểm đến du lịch; marketing 

điểm đến du lịch và quản lý chất lượng 

điểm đến du lịch. 

3 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

42  

Thiết kế và điều 

hành chương trình 

du lịch 

Học phần cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về phương pháp thiết kế chương 

trình du lịch, các yếu tố cơ bản của 

chương trình du lịch, các yếu tố ảnh 

hưởng tới việc thiết kế, xây dựng các 

chương trình du lịch tổng hợp và chuyên 

đề; rèn luyện kỹ năng thực hành thiết kế 

chương trình du lịch; phương pháp tổ 

chức và điều hành chương trình du lịch 

bao gồm tổ chức và điều hành chương 

trình du lịch cho khách du lịch nội địa và 

khách du lịch quốc tế. 

3 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

43  
Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch (TC) 

Học phần cung cấp đầy đủ cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ 

năng hành nghề cũng như quy trình tổ 

chức hướng dẫn khách du lịch theo hình 

thức tổ chức chuyến đi, phương pháp 

hướng dẫn tuyến, phương pháp hướng dẫn 

tham quan theo chuyên đề, phương pháp 

trả lời câu hỏi, đối thoại với khách, 

phương pháp xử lý tình huống, phong 

cách hướng dẫn, động tác, cử chỉ, ngôn 

ngữ, nghệ thuật diễn đạt…và một số kỹ 

năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên. 

2 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

44  
Định hướng nghề 

DL (Điều chỉnh) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực 

ngành nghề cụ thể trong hoạt động du lịch, 

gồm: nội dung hoạt động ngành nghề; tính 

chất, đặc thù ngành nghề; những thuận lợi, 

khó khăn, thử thách, cơ hội của từng lĩnh 

vực ngành nghề; thu nhập và vị trí công 

việc của từng lĩnh vực ngành nghề. Trên 

cơ sở kiến thức này kết hợp với việc tìm 

hiểu thế mạnh, điểm yếu, đam mê, mục 

đích sống của bản thân để định hướng 

được ngành nghề yêu thích và phù hợp với 

mình. 

2 Kỳ 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

45  Văn hoá Việt nam 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về mặt tinh thần 

và mặt thực tiễn của văn hóa Việt Nam; 

lịch sử hình thành và phát triển của văn 

hóa Việt Nam; văn hóa Việt Nam trong 

bối cảnh toàn cầu hóa. 

2 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

46  
Hệ thống tuyến 

điểm DL 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức cơ bản về tuyến điểm; các tuyến 

điểm du lịch, tài nguyên du lịch tự nhiên 

và nhân văn của các vùng du lịch như  

vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng 

đồng bằng sông Hồng, vùng du lịch Đông 

Nam bộ, vùng du lịch Tây Nam bộ, vùng 

du lịch Nam Trung bộ, vùng du lịch Bắc 

Trung bộ, vùng du lịch Tây Nguyên. 

2 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

47  
Quản trị nguồn nhân 

lực DL 

Cung cấp kiến thức về quản trị nguồn 

nhân lực du lịch, các hoạt động của HRM 

trong lĩnh vực du lịch 

3 Kỳ 3 

-Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

48  
Nghiệp vụ KS 

 

Học phần cung cấp các kiến thức thực 

hành về tổ chức lao động phục vụ trong 

khách sạn; quản lý nhân sự trong khách 

sạn; lập các kế hoạch hoạt động của khách 

sạn; quản lý chất lượng & hiệu quả hoạt 

động cung cấp dịch vụ trong khách sạn; 

quản lý vật tư trong khách sạn; quản lý các 

dịch vụ bổ sung trong khách sạn; rèn 

luyện tác phong, phong thái làm việc có 

tính chuyên nghiệp và trình độ cao trong 

quá trình phục vụ khách tại khách sạn. 

2 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

49  
Thực hành nghiệp  

vụ Buồng 

Học phần trang bị cho người học những 

kiến thức nghiệp vụ cơ bản, thao tác thực 

hiện quy trình phục vụ tại bộ phận buồng, 

2 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

nhằm giúp sinh viên hình thành kỹ năng 

và kinh nghiệm thực tế. 

50  
Thực hành nghiệp 

vụ Bàn-Bar 

Học phần trang bị cho người học những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, cơ 

cấu tổ chức của từng bộ phận trong nhà 

hàng; chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn 

của các vị trí trong nhà hàng; vai trò của 

quy trình phục vụ trong nhà hàng – khách 

sạn; thao tác kĩ thuật cơ bản của các dịch 

vụ trong nhà hàng; một số tình huống 

thường gặp trong nhà hàng – khách sạn; 

một số loại đồ uống thông dụng trong 

quầy bar, quy trình phục vụ trong quầy 

bar. 

2 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

51  
Thực hành nghiệp 

vụ Lễ tân 

Học phần hướng dẫn người học thực hành 

các kỹ năng liên quan đến các công việc 

chính của một nhân viên lễ tân bao gồm: 

tiếp nhận đặt phòng, đón khách, tiễn 

khách và các nghiệp vụ phát sinh trong 

quá trình khách lưu trú; giúp người học có 

khả năng ứng dụng các kiến thức về lễ tân 

vào thực tế nghề nghiệp. 

3 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

52  
Hoạt động ngoại 

khóa 

Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành được thiết kế với việc bổ 

sung đa dạng các hoạt động ngoại khóa, 

hỗ trợ người học phát triển các kĩ năng, 

thái độ cần thiết để đạt được các PLOs 

2 tuần 

Kỳ 4 Viết báo cáo thực tế 

53  Kiến tập 

Học phần giúp sinh viên: Nhận diện trên 

thực tế và phân tích các đối tượng địa lý 

du lịch: tài nguyên du lịch và sự phân hóa 

tài nguyên du lịch theo lãnh thổ, tuyến và 

điểm du lịch, một số điểm tài nguyên đang 

được khai thác du lịch, hệ thống cơ sở hạ 

tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; Quan 

sát và tìm hiểu: các hoạt động du lịch diễn 

ra trên thực tế, các loại hình kinh doanh 

du lịch, sản phẩm du lịch, các loại hình du 

lịch, tác động của hoạt động du lịch đến 

môi trường tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã 

hội trên một lãnh thổ cụ thể.; Thực hành 

một số nghiệp vụ du lịch cơ bản: thuyết 

minh trên tuyến, check-in khách sạn, quản 

lý đoàn. 

2 Kỳ 4 

Điểm thực hành 

nghiệp vụ trên tuyến: 

50% 

 

Báo cáo tổng kết sau 

kì kiến tập: 50% 

54  Thực tập năm 3 

Kết thúc kỳ học năm 3, sinh viên đến thực 

tập tại doanh nghiệp bằng cách tham gia 

vào một quy trình cụ thể của doanh 

nghiệp. Sinh viên viết báo cáo và nộp về 

cho giáo viên hướng dẫn. 

3 Kỳ 6 

Đơn vị thực thực tập 

đánh giá 70% (điểm 

thành phần) 

55  Thực tập tốt nghiệp 

Chương trình thực tập Quản trị dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành cung cấp cho sinh viên 

kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp 

trong môi trường thực tế của tổ chức. 

10 Kỳ 8 

Đơn vị thực tập đánh 

giá 30% (điểm thành 

phần) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Thực tập là một phần mở rộng của chương 

trình giảng dạy cung cấp những kinh 

nghiệm có ý nghĩa và chuyên ngành. 

Trách nhiệm trong chương trình thực tập 

được xác định bởi chương trình đào tạo. 

Sinh viên được giám sát trong việc thiết 

lập và thực hiện kế hoạch thực tập bởi một 

giảng viên của Khoa Kinh tế và một giám 

sát viên thực tập.  

Học phần tự chọn (chọn ít 

nhất 5 tín chỉ trong phần tự 

chọn)  

   

56  Văn hóa Việt Nam  

Học phần cung cấp cho sinh viên những 

vấn đề khái quát về văn hóa, diễn trình, 

các phân vùng và đặc điểm Văn hóa Việt 

Nam trên các lĩnh vực; nhằm giáo dục ý 

thức giữ gìn phát huy những tinh hoa văn 

hóa dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi 

tiếp biến giao lưu với bên ngoài. 

3 Kì 2 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

Kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

 

57  
Quản trị quan hệ 

khách hàng 

Cung cấp kiến thức về giá trị khách hàng, 

trải nghiệm khách hàng, danh mục khách 

hàng, vòng đời khách hàng, dữ liệu khách 

hàng, và chiến lược quản trị khách hàng. 

3 Kỳ 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

Kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

58  
Nghiệp vụ khách 

sạn 

Môn học này cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về khách sạn nói 

chung và các nghiệp vụ cụ thể, bao gồm: 

nghiệp vụ lễ tân: tiêu chuẩn của khách sạn 

về đồng phục và trang phục, bàn giao và 

chuẩn bị cho ca làm việc, kỹ năng sử dụng 

điện thoại, đặt buồng, làm thủ tục nhận 

buồng, phục vụ các yêu cầu của khách 

trong thời gian lưu trú, làm thủ tục trả 

buồng: nghiệp vụ phục vụ bàn: trang phục 

và vệ sinh cá nhân, cách hành xử chuyên 

nghiệp, chuẩn bị nhà hàng, tiếp đón 

khách, phục vụ khách, thu dọn, kết thúc 

ca làm việc tại nhà hàng: nghiệp vụ 

buồng: công tác chuẩn bị, sắp xếp xe đẩy, 

phục vụ buồng khách đã trả, phục vụ 

khách trong thời gian lưu trú, kết thúc ca 

làm việc; nghiệp vụ phục vụ quầy bar: các 

loại đồ uống cơ bản, thao tác phục vụ. 

2 Kỳ 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

Kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

59  Kế toán quản trị 

Cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản về kế toán quản trị. Trọng tâm của 

môn học này thể hiện ở khía cạnh sử dụng 

thông tin kế toán cho các quyết định quản 

trị. Sau khi nghiên cứu và học xong môn 

này, sinh viên có khả năng thu thập, phân 

tích và cung cấp thông tin kế toán để hỗ 

trợ cho quá trình quản lý hoạt động của tổ 

chức bao gồm việc lập kế hoạch, điều 

hành, kiểm soát và ra quyết định của các 

nhà quản lý. 

3 Kỳ 7  

-Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

60  
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà 

sinh viên ngành kinh tế cần có là khả năng 

phân tích vấn đề và cách thức giải quyết 

vấn đề kinh tế. Môn học phương pháp 

nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận dạng, 

xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, 

thiết kế một khung nghiên cứu để giải 

quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành câu 

hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số 

liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối 

cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Sinh viên 

sẽ học nhiều cách thức khác nhau để tiến 

hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu 

sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn 

đề. Do đó kết quả nghiên cứu không thể 

giải thích toàn bộ, nó chỉ mang giá trị giải 

thích một phần hiện thực. Thực hiện một 

nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt 

nhất để học môn học này. 

2 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

61  
Tiếng Anh trong 

hướng dẫn du lịch 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các 

thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong 

hướng dẫn du lịch, đồng thời trang bị cho 

sinh viên phiên bản tiếng Anh của những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết của 

nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; thực hành 

bằng tiếng Anh các quy trình xử lý công 

việc, các kỹ năng giải quyết những vấn đề 

phát sinh trong công việc của một hướng 

dẫn viên du lịch 

2 Kì 5 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

62  Hành vi tổ chức 
Cung cấp kiến thức liên quan về hành vi 

cá nhân, nhóm, tổ chức 
3 Kỳ 4 

-Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

63  Địa lý du lịch 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức căn bản về các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hình thành và phát triển du 

2 Kỳ 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch và địa lý du 

lịch Việt Nam. 

64  Quản trị đa văn hóa 

Học phần trang bị cho người học những 

hiểu biết về văn hóa, các khía cạnh đo 

lường văn hóa, văn hóa tổ chức, những sự 

khác biệt về văn hóa và ảnh hưởng đa 

chiều của nó đến các giải pháp và quyết 

định của nhà quản trị trong môi trường đa 

văn hóa. Học phần giúp người học nhận 

ra những thách thức và cơ hội liên quan 

đến quản trị trong môi trường toàn cầu; 

xem xét và thảo luận các chủ đề và những 

tình huống mà nhà quản trị phải đối mặt 

trên nhiều phương diện như truyền thông, 

đàm phán và ra quyết định, hành vi tổ 

chức, quản trị nguồn nhân lực, marketing, 

đạo đức và trách nhiệm xã hội... trong 

khung cảnh đa văn hóa. 

3 Kì 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

65  
Nghiên cứu 

marketing 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về các hoạt động thiết kế, thu thập, phân 

tích và báo cáo thông tin được sử dụng để 

giải quyết một vấn đề marketing đặc biệt. 

Học phần giúp sinh viên có thể triển khai 

một dự án nghiên cứu thực tế và sử dụng 

phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu.  

3 Kì 3 

- Đánh giá chuyên 

cần:10% 

- Đánh giá giữa kỳ: 

Bài tập cá nhân: 

30% 

- Đánh giá cuối kỳ: 

Dự án nghiên cứu: 

60% 

66  
Thủ tục hành chính 

trong tổ chức tour 

Học phần này cung cấp những kiến thức 

lý thuyết về các vấn đề hành chính và 

pháp lý trong công tác tổ chức tour du 

lịch, gồm: thủ tục hành chính theo đặc thù 

mỗi doanh nghiệp du lịch lữ hành, thủ tục 

pháp lý theo quy định pháp lý mà doanh 

nghiệp du lịch lữ hành phải tuân thủ. 

2 kỳ 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

67  

Ứng dụng phần 

mềm trong khách 

sạn 

Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết 

về nghiệp vụ được xây dựng trong phần 

mềm khách sạn – nhà hàng, hệ thống đăng 

ký tin học và phân phối toàn cầu; cài đặt 

và sử dụng thử phần mềm quản lý khách 

sạn – nhà hàng. 

3 Kỳ 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

68  
Trung gian DL và 

booking trực tuyến 

Học phần này cung cấp kiến thức lý thuyết 

về khái niệm, tiềm năng của du lịch trực 

tuyến, các hình thức trung gian du lịch và 

booking trực tuyến phổ biến hiện nay, 

những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

đặt mua của khách sử dụng hình thức 

booking trực tuyến, cách tạo tạo và sử 

dụng những hình thức trung gian du lịch 

và booking trực tuyến cho sản phẩm, dịch 

vụ du lịch. 

3 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

69  Kỹ năng bán tour 

Học phần này cung cấp kiến thức lý thuyết 

về công việc của một sale tour trong lĩnh 

vực du lịch như tiếp cận khách hàng, nắm 

2 Kì 3 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

bắt yêu cầu khách hàng và kỹ năng lên 

chương trình tour riêng theo yêu cầu, nắm 

bắt kỹ nội dung sản phẩm tour, kỹ năng tư 

vấn, thuyết phục khách hàng mua sản 

phẩm, kỹ năng triển khai ký kết hợp đồng 

hoặc bán vé, kỹ năng duy trì và chăm sóc 

khách hàng sau mua. 

70  Hành vi khách DL 

Học phần này cung cấp kiến thức lý thuyết 

về khái niệm hành vi người tiêu dùng, các 

nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 

của khách du lịch và các giai đoạn của quá 

trình quyết định mua hàng. 

2 Kỳ 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

71  
Nghiên cứu 

marketing 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những 

vấn đề cơ bản liên quan đến lĩnh vực 

nghiên cứu marketing, cung cấp một cái 

nhìn tổng quát khi thực hiện một dự án 

nghiên cứu marketing. Sau khi giới thiệu 

định nghĩa, vai trò của nghiên cứu 

marketing, môn học giúp người học hiểu 

rõ các giai đoạn của một tiến trình nghiên 

cứu marketing, từ việc xác lập mục tiêu 

nghiên cứu đến các phương pháp thu thập 

dữ liệu, thiết kế công cụ thu thập dữ liệu, 

phân tích, diễn giải dữ liệu và viết báo cáo 

kết quả nghiên cứu. Đồng thời, sinh viên 

cũng sẽ được triển khai một dự án nghiên 

cứu thực tế trong khuôn khổ một nhóm (từ 

4-6 người), trên cơ sở đó cho phép sinh 

viên ứng dụng những kiến thức đã học vào 

điều hành một dự án triển khai trong thực 

tế. 

3 Kỳ 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

72  
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà 

sinh viên ngành kinh tế cần có là khả năng 

phân tích vấn đề và cách thức giải quyết 

vấn đề kinh tế. Môn học phương pháp 

nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận dạng, 

xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, 

thiết kế một khung nghiên cứu để giải 

quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành câu 

hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số 

liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối 

cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Sinh viên 

sẽ học nhiều cách thức khác nhau để tiến 

hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu 

sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn 

đề. Do đó kết quả nghiên cứu không thể 

giải thích toàn bộ, nó chỉ mang giá trị giải 

thích một phần hiện thực. Thực hiện một 

nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt 

nhất để học môn học này. 

2 Kỳ 6 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

73  Du lịch MICE 

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ 

bản về du lịch Mice: những khái niệm, đặc 

điểm, cách phân loại, môi trường và điều 

2 Kỳ 5 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

kiện phát triển du lịch Mice, tình hình hoạt 

động và quy trình tổ chức du lịch Mice ở 

Việt Nam và thế giới. Từ đó giúp sinh 

viên có khả năng sáng tạo, thực hiện công 

tác tổ chức du lịch Mice trong thực tế. 

74  
Khởi sự doanh 

nghiệp du lịch 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến 

thức tổng quan về tinh thần doanh nhân và 

hoạt động khởi nghiệp. Môn học giúp phát 

triển tư duy kinh doanh và cung cấp cho 

sinh viên những nguyên tắc cơ bản để 

hình thành ý tưởng và nắm bắt cơ hội kinh 

doanh. Trong khóa học, sinh viên sẽ tự 

cùng nhau tìm kiếm và trình bày các ý 

tưởng tiềm năng, học cách phát triển các 

ý tưởng này và chuyển chúng thành cơ 

hội, đồng thời khai thác các cơ hội đó để 

có thể triển khai sáng lập doanh nghiệp 

mới. Môn học tập trung vào việc nhận 

diện, tạo ra và đánh giá cơ hội thông qua 

việc kiểm tra các đặc điểm của một cơ hội 

kinh doanh tốt và các bước cần thiết để 

đưa doanh nghiệp vào hoạt động. 

3 Kỳ 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

75  Quản trị đa văn hóa 

Học phần trang bị cho người học những 

hiểu biết về văn hóa, các khía cạnh đo 

lường văn hóa, văn hóa tổ chức, những sự 

khác biệt về văn hóa và ảnh hưởng đa 

chiều của nó đến các giải pháp và quyết 

định của nhà quản trị trong môi trường đa 

văn hóa. Học phần giúp người học nhận 

ra những thách thức và cơ hội liên quan 

đến quản trị trong môi trường toàn cầu; 

xem xét và thảo luận các chủ đề và những 

tình huống mà nhà quản trị phải đối mặt 

trên nhiều phương diện như truyền thông, 

đàm phán và ra quyết định, hành vi tổ 

chức, quản trị nguồn nhân lực, marketing, 

đạo đức và trách nhiệm xã hội... trong 

khung cảnh đa văn hóa. 

3 Kì 7 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

76  
Quản trị quan hệ 

khách hàng 
 3  

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

77  
Thị trường và các 

định chế tài chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ 

bản về các thành phần chủ yếu và mối 

quan hệ giữa các thành phần này trong hệ 

thống tài chính. 

3 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

 
3. Kế toán 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Nhập môn 

ngành 

Giới thiệu bức tranh chung về vị trí, vai trò 

của ngành học kế toán cùng với nghề nghiệp 

kế toán trong xã hội hiện tại cũng như khái 

quát các chuyên ngành trong lĩnh vực kế 

toán cùng các đặc điểm, yêu cầu và cơ hội 

phát triển nghề nghiệp của từng chuyên 

ngành. Ngoài ra học phần còn trang bị cho 

sinh viên một số phương pháp học tập tại bậc 

đại học cũng như một số kỹ năng cần thiết 

cho học tập và làm việc sau này nhằm giúp 

sinh viên nhận thức được trách nhiệm của 

một nhân viên kế toán từ đó đưa ra các ứng 

xử, thái độ tích cực trong giao tiếp và trong 

học tập. 

1 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

2 
Triết học Mác-

Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức nền tảng về lý luận triết học Mác 

– Lênin, trên cơ sở đó xác lập được thế giới 

quan, nhân sinh quan, phương pháp luận 

khoa học và vận dụng lý luận đó để nhận 

thức và cải tạo thế giới; xác lập được phẩm 

chất đạo đức cách mạng, có lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng 

3 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

3 
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

lý luận cơ bản của kinh tế chính trị học Mác 

– Lênin, Quan điểm, chính sách của 

Đảng/Nhà nước về giá trị, gia trị thặng dư, 

độc quyền nhà nước, Sở hữu và quan hệ lợi 

ích kinh tế; Kinh tế thị trường định hướng 

XHCN; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn 

với phát triển kinh tế tri thức; Sự vận dụng 

lý luận kinh tế chính trị học Mác – Lênin. 

Qua đó góp phần hình thành kỹ năng tư duy 

logic, phân tích, đánh giá phản biện… 

2 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

4 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống 

về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí 

Minh; Tạo lập những hiểu biết về nền tảng 

tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng 

và của cách mạng nước ta; Góp phần xây 

dựng nền tảng đạo đức con người mới. 

2 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

5 

Lịch sử của 

Đảng cộng sản 

Việt Nam  

 Học phần trang bị cho người học các kiến 

thức về: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; đường lối đấu tranh giành chính quyền 

của Đảng; đường lối đấu tranh giải phóng 

dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đường lối đổi 

mới và kết quả của sự nghiệp đổi mới dưới 

sự lãnh đạo của Đảng. 

2 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

6 
Chủ nghĩa Xã 

hội khoa học 

 Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức 

cơ bản về quá trình hình chủ nghĩa xã hội 

- Giúp sinh viên hiểu được sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân,  

2 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Giúp sinh viên hiểu được những vấn vấn 

đề về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, 

nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của 

đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt 

Nam 

- Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng 

đắn, niềm tin về con đường XHCN mà Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. 

7 
Pháp luật đại 

cương 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản 

chất, hình thức nhà nước, chức năng của nhà 

nước; kiến thức cơ bản về nguyên tắc tổ 

chức và bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; đặc điểm, bản chất của 

pháp luật, hình thức pháp luật; kiến thức cơ 

bản về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; kiến 

thức cơ bản về thực hiện pháp luật, Vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý, phòng và 

chống vi phạm pháp luật; một số kiến thức 

cơ bản về luật dân sự, luật hành chính, luật 

hình sự; pháp luật phòng, chống tham 

nhũng, trách nhiệm của công dân trong việc 

phòng chống tham nhũng. 

2 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

8 
Giao tiếp trong 

kinh doanh 

 Học phần được thiết kế nhằm hướng đến 

cung cấp những kiến thức nền tảng căn bản 

của nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh; 

các nguyên tắc và hướng dẫn vận dụng các 

kỹ năng cơ bản của giao tiếp để người học 

có khả năng thực hành giao tiếp trong kinh 

doanh một cách hiệu quả, có đạo đức và 

đúng pháp luật; và các nguyên tắc và hướng 

dẫn vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong 

môi trường làm việc cụ thể là từ khi phỏng 

vấn cho đến khi hoà nhập vào môi trường 

làm việc, kết hợp với những nghiệp vụ hành 

chính văn phòng căn bản. 

3 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

9 Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên, cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành công 

ở mức độ Elementary, các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

3 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

10 Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên; cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành công 

ở mức độ Pre-intermediate; các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

2 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

11 Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên; Cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành công 

ở mức độ Pre-intermediate; Cung cấp các kỹ 

thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự 

học tiếng Anh. 

2 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

12 
Tin học văn 

phòng 

Trang bị cho người học các kiến thức: về 

mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin 

của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập 

nhật các xu hướng công nghệ thông tin hiện 

đại cho người học. Học phần trang bị cho 

người học các kỹ năng: tổ chức công việc cá 

nhân; làm việc nhóm; lưu trữ, quản lý và 

khai thác dữ liệu trên môi trường mạng trực 

tuyến. Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông 

dụng trong công tác văn phòng như: xử lý 

văn bản nâng cao với MS. Word, sử dụng 

bảng tính nâng cao với MS. Excel, sử dụng 

trình chiếu MS. Powerpoint. Các kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong 

hoạt động chuyên môn các chuyên ngành 

kinh tế và quản lý. 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

13 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Cung cấp cho sinh viên các công cụ toán học 

cơ bản bao gồm: hàm số, dãy số, chuỗi số, 

ma trận, hệ phương trình, hệ bất phương 

trình, vi tích phân, phương trình vi phân, 

phương trình sai phân, và các ứng dụng của 

các công cụ toán này trong việc giải thích, 

phân tích và giải quyết các vấn đề quan trọng 

trong kinh tế và kinh doanh. Giúp sinh viên 

hiểu rõ bản chất, ý nghĩa của hệ thống các 

công cụ toán học cơ bản bao gồm lý thuyết 

ma trận, hệ phương trình, đạo hàm, tích 

phân, ... là nền tảng để giải thích các hiện 

tượng và quá trình kinh tế và kinh doanh. 

Trang bị cho sinh viên kỹ năng ứng dụng các 

công cụ toán học hữu dụng để giải thích bản 

chất, mô hình hóa và giải quyết các vấn đề 

thực tiễn dưới góc độ logic toán học, đồng 

thời giúp sinh viên có khả năng phân tích, 

đánh giá các kết quả đạt được, sau đó vận 

dụng vào các hiện tượng kinh tế và kinh 

doanh. 

3 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

14 Kinh tế học 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về kinh tế học và 

cách thức vận hành của nền kinh tế ở cấp độ 

vi mô cũng như vĩ mô. Môn học gồm 2 phần, 

(1) kinh tế học Vi Mô hướng đến các bài 

toán của cá nhân người tiêu dùng và nhà sản 

xuất; (2) Kinh tế học Vĩ Mô liên quan đến 

các vấn đề chung của nền kinh tế quốc dân. 

Học phần này sẽ cung cấp cho người học các 

4 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

khái niệm cơ bản của kinh tế học như luật 

cung cầu, cơ chế thị trường, sự lựa chọn của 

người tiêu dùng, hành vi của nhà sản xuất, 

lạm phát, thất nghiệp, chu kỳ kinh tế, hệ 

thống tài chính tiền tệ cũng như là các chính 

sách kinh tế vĩ mô của quốc gia. 

15 Quản trị học 

Cung cấp sự hiểu biết về các quan điểm, 

trường phái quản trị khác nhau; kỹ năng 

phân tích môi trường cạnh tranh để nhận 

thức cơ hội, đe doạ và điểm mạnh điểm yếu 

của tổ chức; kỹ năng ra quyết định trong 

thực hành quản trị; khả năng thực thi tiến 

trình hoạch định chiến lược và chiến thuật 

của tổ chức. Môn học còn nhấn mạnh sự đa 

dạng và sự khác biệt trong các lý thuyết và 

cách thức thực hành lãnh đạo. Các yếu tố nền 

tảng của tổ chức, các mô hình tổ chức và 

những ứng dụng thiết kế tổ chức cũng được 

làm rõ trong giáo trình này. Và sau cùng, là 

những chỉ dẫn cần thiết về kiến thức và kỹ 

năng kiểm tra hoạt động kinh doanh như một 

trong những chức năng chủ yếu của nhà 

quản trị. 

3 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

16 
Giáo dục thể 

chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1  1   

 

  
Giáo dục thể 

chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2  

  
Giáo dục thể 

chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1  3 

 

  
Giáo dục thể 

chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

 1 4 

 

17 
Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục 

toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và 

sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh 

chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực 

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức 

cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế 

lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường 

lối quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà 

nước về quốc phòng - an ninh; có một số kỹ 

năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng 

4 

tuầ

n 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

  
HỌC PHẦN CHUNG KHỐI NGÀNH 

  
27  

  

18 
Nguyên lý kế 

toán 

Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán, là nền 

tảng cho các học phần kế toán tài chính tiếp 

theo. Nội dung chủ yếu của học phần gồm 

đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán 

(chứng từ, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá, 

tổng hợp và cân đối kế toán) và một số 

nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. 

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

của khối ngành kinh tế.   

3 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

19 
Marketing căn 

bản 

 cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền 

tảng về marketing và các nguyên lý thực 

hành marketing trong môi trường kinh 

doanh hiện đại. Môn học tập trung vào một 

số vấn đề căn bản của marketing gồm: Khái 

niệm marketing và các khái niệm liên quan 

nhu cầu khách hàng, thị trường; Phân tích cơ 

hội thị trường: môi trường marketing, phân 

tích cạnh tranh, thị trường, nhu cầu và hành 

vi khách hàng; và Các hoạt động marketing 

trong doanh nghiệp như chiến lược 

marketing, phát triển sản phẩm, định giá, 

phân phối, bán hàng, quảng cáo và khuyến 

mãi. 

3 1 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

20 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về dữ liệu, thông tin và hệ thống thông 

tin; các thành phần của hệ thống thông tin; 

những hệ thống thông tin cơ bản trong doanh 

nghiệp và phương pháp phát triển hệ thống 

thông tin. Qua đó giúp sinh viên nắm vững 

qui trình triển khai các dự án phát triển hệ 

thống thông tin trong các doanh nghiệp hoặc 

tổ chức. Học phần còn trang bị cho sinh viên 

nhiều công cụ để mô tả lưu đồ công việc, 

dòng dữ liệu trong phạm vi doanh nghiệp 

hoặc tổ chức. 

3 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

21 Hành vi tổ chức 

 đề cập đến hành vi của cá nhân trong tổ 

chức gồm thái độc, sự thoả mãn trong công 

việc, tính cách và giá trị, nhận thức và việc 

ra quyết định của cá nhân; vấn đề động lực 

và tạo động lực; vấn đề nhóm và hành vi cá 

nhân trong nhóm; về giao tiếp trong tổ chức 

và văn hóa tổ chức. Học phần thiết kế 

phương pháp học theo nguyên tắc nắm vững 

lý thuyết, học qua kinh nghiệm của người 

khác, thực hành qua bài tập trải nghiệm thực 

tế. 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

22 
Thống kê kinh 

doanh và kinh tế 

 cung cấp một cách có hệ thống kiến thức và 

rèn luyện kỹ năng về việc ứng dụng các 

phương pháp thống kê nhằm thu thập, tổ 

chức, trình bày, phân tích và diễn giải dữ liệu 

về các hiện tượng kinh tế và kinh doanh. Các 

chủ đề của học phần bao gồm: giới thiệu các 

ứng dụng của thống kê và các thuật ngữ 

chuyên môn, mô tả tóm tắt dữ liệu, biến ngẫu 

nhiên và phân phối xác suất, lấy mẫu và ước 

lượng các tham số của tổng thể từ dữ liệu 

mẫu, kiểm định các giả thuyết về tổng thể, 

phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng, 

phân tích dữ liệu thời gian, phương pháp tính 

các chỉ số, dự đoán tương lai của các hiện 

tượng, phân tích phương sai trên các mô 

hình thiết kế thực nghiệm. 

3 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

23 

Thị trường và 

các định chế tài 

chính 

cung cấp những kiến thức cơ bản về các 

thành phần chủ yếu và mối quan hệ giữa các 

thành phần này trong hệ thống tài chính. Cụ 

thể, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền 

tảng về thị trường tài chính, bao gồm thị 

trường các công cụ nợ, thị trường vốn cổ 

phần và thị trường chứng khoán phái sinh. 

Đồng thời, học phần cũng giới thiệu đến 

người học các định chế tài chính, bao gồm 

ngân hàng thương mại và các định chế tài 

chính phi ngân hàng. Ngoài ra, người học sẽ 

được trang bị những kiến thức cơ bản về lãi 

suất - một yếu tố quan trọng của thị trường 

tài chính và kiến thức cơ bản về hoạt động 

của ngân hàng trung ương. 

3 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

24 
Kinh doanh 

quốc tế 

 cung cấp kiến thức về những cơ hội và thách 

thức khi kinh doanh quốc tế. Các nhà quản 

lý và doanh nghiệp khi kinh doanh quốc tế 

sẽ đối mặt với sự khác biệt về văn hóa, chính 

trị, kinh tế và pháp lý khác nhau giữa các 

quốc gia và sự biến động của tỷ giá hối đoái. 

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh quốc tế 

sẽ đối mặt với những rào cản thương mại và 

đầu tư của các chính phủ nước ngoài như 

thuế quan, hạn ngạch hoặc rào cản kỹ thuật, 

hoặc chịu sự ràng buộc của các định chế 

xuyên quốc gia như WTO hay các khu mậu 

dịch tự do. Sự khác biệt giữa các quốc gia và 

các rào cản thương mại và đầu tư vừa tạo ra 

chi phí và rủi ro cho các doanh nghiệp, 

nhưng đồng thời tạo cơ hội cho các doanh 

nghiệp (như chuyển các nhà máy sang các 

quốc gia có lao động rẻ hay xây dựng cơ sở 

nghiên cứu và phát triển tại các quốc gia có 

nguồn lao động cao cấp). Bên cạnh các kiến 

thức lý thuyết,  sẽ giúp sinh viên tiếp cận với 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

các tình huống thực tế mà các công ty phải 

đối mặt và cách thức mà các doanh nghiệp 

giải quyết các tình huống này. 

25 Luật kinh doanh 

 trình bày những vấn đề cơ bản về chủ thể 

kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, các phần tiếp theo trình bày các quy 

định về hợp đồng dân sự; giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh, thương mại; và cuối 

cùng là trình tự và thủ tục phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

3 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

26 
Tiếng Anh kinh 

doanh 

 bao gồm các nội dung được thiết kế nhằm 

đáp ứng nhu cấu của sinh viên muốn học 

“kinh doanh” thông qua ngôn ngữ và thực 

hiện các tác nghiệp kinh doanh quen thuộc 

bằng tiếng Anh.  bao quát những vấn đề 

quan trọng trong kinh doanh như thị trường, 

xây dựng thương hiệu, đặt hàng, tiếp nhận 

và xử lý đơn đặt hàng, thương lượng, giao 

tiếp thư từ. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội thực 

hành các kỹ năng như: hội họp, báo cáo kinh 

doanh thông qua diễn giải đồ thị và kỹ năng 

thương lượng.  còn cung cấp cho người học 

các khái niệm cơ bản về kinh doanh thương 

mại, và các bài học thuật về chủ đề : khởi 

nghiệp, xây dưng thương hiệu, điều tra thị 

trường. 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

  
HỌC PHẦN CHUNG CỦA NGÀNH 

  
23  

 

  
HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

  
18  

  

27 
Kế toán tài 

chính 1 

  Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về các nguyên tắc và phương pháp kế toán 

cơ bản áp dụng trong cả đơn vị sản xuất, 

thương mại và cung cấp dịch vụ nhằm giúp 

cho người học hiểu được việc đo lường, ghi 

nhận và trình bày các chỉ tiêu chính yếu trên 

các báo cáo tài chính doanh nghiệp 

3 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

28 Kế toán quản trị 

cung cấp kiến thức cơ bản về sử dụng thông 

tin kế toán hỗ trợ công tác quản trị doanh 

nghiệp. Nội dung chủ yếu của học phần gồm 

xác định điểm hòa vốn, lập dự toán, phân 

tích biến động chi phí và sử dụng thông tin 

thích hợp để ra quyết định ngắn hạn. 

3 3 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

29 
Kế toán hành 

chính sự nghiệp 

 giúp sinh viên đạt được kiến thức về đặc 

điểm hoạt động và đặc điểm tài chính trong 

đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN); nội 

dung, quy trình kế toán đơn vị hành chính sự 

nghiệp từ kế toán các phần hành đến lập và 

quyết toán báo cáo tài chính. 

3  

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

30 
Kế toán tài 

chính 2 

  Học phần này trang bị cho sinh viên kiến 

thức về kế toán các phần hành đầu tư chứng 

khoán, hợp đồng hợp tác kinh doanh, bất 

động sản đầu tư, thuê tài sản và hoạt động 

xây lắp 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

31 Đầu tư tài chính  

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức nền tảng về đầu tư tài chính, trên 

cơ sở đó có thể tiếp cận với quản trị đầu tư 

tài chính hiện đại. Người học sẽ được trang 

bị những kiến thức nền tảng về các lý thuyết 

đầu tư, hiểu được một cách toàn diện quan 

hệ rủi ro-lợi tức, các mô hình định giá tài sản 

tài chính cũng như nghiên cứu những phát 

triển gần đây trong quản trị danh mục đầu tư 

tài chính. Học phần cũng cung cấp những 

kiến thức về các công cụ tài chính được sử 

dụng trong đầu tư và quản trị rủi ro. 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

32 
Hệ thống thông 

tin kế toán 

 cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Học phần 

giúp sinh viên có thể thực hiện các công tác 

kế toán cơ bản như thu thập thông tin ban 

đầu, hệ thống hóa các thông tin về các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 

doanh nghiệp, đến tổ chức cung cấp thông 

tin kế toán. 

3  

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

  HỌC PHẦN TỰ CHỌN (5TC) 5   
  

33 
Kế toán quốc tế 

(HPTC) 

 giúp sinh viên tiếp cận nội dung cơ bản các 

chuẩn mực kế toán quốc tế thông qua việc 

đo lường, ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ 

kinh tế về các phần hành như Kế toán doanh 

nghiệp thương mại, Kế toán hàng tồn kho, 

Kế toán khoản phải thu, Kế toán khoản phải 

trả; phục vụ cho công tác kế toán tại các 

công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 

2 7 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

34 
Khởi nghiệp 

(HPTC) 

 trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan 

về tinh thần doanh nhân và hoạt động khởi 

nghiệp. Môn học giúp phát triển tư duy kinh 

doanh và cung cấp cho sinh viên những 

nguyên tắc cơ bản để hình thành ý tưởng và 

nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong khóa học, 

sinh viên sẽ tự cùng nhau tìm kiếm và trình 

bày các ý tưởng tiềm năng, học cách phát 

triển các ý tưởng này và chuyển chúng thành 

cơ hội, đồng thời khai thác các cơ hội đó để 

có thể triển khai sáng lập doanh nghiệp mới 

2 7 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

35 
Nghiệp vụ ngân 

hàng (HPTC) 

  Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản 

về NHTM, phân biệt loại hình NHTM với 

các định chế tài chính khác trong nền kinh 

tế, tìm hiểu cụ thể về các nghiệp vụ trong 

hoạt động kinh doanh của NHTM: tạo vốn, 

3 7 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 



 

38 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

ngân quỹ, tín dụng, đầu tư tài chính, các hoạt 

động kinh doanh khác của ngân hàng 

36 
Quản trị chiến 

lược (HPTC) 

Học phần này cung cấp các kiến thức về 

quản trị công ty một cách chiến lược. Học 

phần nghiên cứu công ty trong mối quan hệ 

với các bên hữu quan, trong môi trường biến 

đổi hình thành tư duy chiến lược cho các nhà 

quản trị. Học phần giúp cho các nhà biết 

phân tích các bên hữu quan, các bối cảnh 

môi trường bên ngoài, bên trong xây dựng 

các chiến lược hữu hiệu và tổ chức thực hiện 

chiên lược. Học phần trình bày một cách hệ 

thống các khái niệm quan trọng như: Viễn 

cảnh, sứ mệnh, lợi thế cạnh tranh, năng lực 

cốt lõi như là tâm điểm của quản trị chiến 

lược 

3 
 7 

 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

37 
Tài chính quốc 

tế (HPTC) 

 cung cấp những kiến thức thuộc phạm vi tài 

chính quốc tế, cả ở góc độ vi mô và vĩ mô. 

Ở góc độ vi mô, nội dung chính của học phần 

tập trung vào tác động của tỷ giá hối đoái lên 

hoạt động của các công ty và các chiến lược 

phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái cũng như 

quản trị vốn luân chuyển, đầu tư quốc tế của 

công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, học phần 

cũng cung cấp những tình huống cụ thể 

trong thực tế nhằm trang bị cho sinh viên kỹ 

năng tư duy, phân tích và giải quyết các vấn 

đề thực tiễn trong quản trị tài chính quốc tế 

của công ty. Ở góc độ vĩ mô, học phần cũng 

tập trung vào các mối quan hệ tác động qua 

lại lẫn nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính 

sách vĩ mô giữa các quốc gia, như: lạm phát, 

lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán 

quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài 

chính - tiền tệ - ngân hàng. 

3 
 7 

 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

  
HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 

  
23  

  

  
HỌC PHẦN BẮT BUỘC 

  
18  

  

38 

Phân tích tài 

chính doanh 

nghiệp 

Môn học cung cấp cho người học kiến thức 

về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích 

tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ cho việc ra 

quyết định của những người sử dụng có liên 

quan. Nội dung chủ yếu của học phần gồm 

phân tích cấu trúc tài chính, phân tích hiệu 

quả kinh doanh, phân tích khả năng thanh 

toán. Môn học thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành kế toán và được học sau các học phần 

Kế toán tài chính. 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

39 Kế toán công ty 

 trước hết cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về đặc điểm pháp lý của các 

loại hình doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, môn 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 



 

39 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

học đi sâu vào nghiên cứu về kế toán các nội 

dung quan trọng thường phát sinh trong các 

công ty cổ phần như cổ phiếu, nợ trái phiếu, 

kế toán hợp nhất kinh doanh. Ngoài ra,  còn 

nghiên cứu những lý luận cơ bản về phương 

pháp và nội dung lập báo cáo tài chính hợp 

nhất trong các tập đoàn kinh tế cơ cấu theo 

mô hình công ty mẹ - công ty con. 

40 Kế toán thuế 

 cung cấp những kiến thức liên quan đến kế 

toán các loại thuế chủ yếu như thuế giá trị 

gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Học 

phần nhấn mạnh đến nguyên tắc tính, phản 

ánh và lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp 

và thuế thu nhập cá nhân cũng như ứng dụng 

các nguyên tắc này trong các doanh nghiệp. 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

41 Kiểm toán 

Môn học cung cấp những kiến thức nền tảng 

về kiểm toán nói chung, cũng như kiểm toán 

tài chính nói riêng và giúp phát triển những 

kỹ năng cần thiết để có thể vận dụng lý 

thuyết vào thực tế qui trình kiểm toán báo 

cáo tài chính trong khuôn khổ pháp lý 

chuyên nghiệp. 

3 7 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

42 
Thực hành kế 

toán 

 nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về 

tổ chức công tác tổ chức kế toán máy trong 

doanh nghiệp, giúp sinh viên có thể áp dụng 

những kiến thức chuyên ngành từ hạch toán 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập sổ sách kế 

toán, theo dõi nợ, lập bảng lương, tính giá 

thành sản phẩm, lập báo cáo tài chính để 

thực hành công tác kế toán với phần mềm kế 

toán MISA SME.NET 

3 6 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

43 
Tài chính công 

ty 

 cung cấp những kiến thức cơ bản tài chính 

công ty nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức, 

phân tích, đánh giá và quản lý hoạt động tài 

chính của công ty. Nội dung kiến thức chính 

của học phần gắn liền các quyết định đầu tư, 

tài trợ, phân chia cổ tức. Học phần cũng 

cung cấp các kiến thức nền tảng về giá trị 

của tiền theo thời gian, dòng tiền chiết 

khấu,quan hệ doanh lợi và rủi ro cũng như 

các kiến thức có tính tổng hợp như báo cáo 

tài chính và phân tích báo cáo tài chính của 

công ty. 

3 6 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

  
HỌC PHẦN TỰ CHỌN (5TC) 

  
5  

  

44 

Kế toán quản trị 

nâng cao 

(HPTC) 

Học phần Kế toán quản trị nâng cao cung 

cấp cho người học những kiến thức chuyên 

sâu về kế toán quản trị, đặc biệt là giới thiệu 

về các công cụ kế toán quản trị hiện đại, 

trong đó có các công cụ kế toán quản trị 

3 8 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 



 

40 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

chiến lược. Trong , các công cụ tính giá tiên 

tiến như tính giá dựa trên hoạt động, tính giá 

dựa trên vòng đời sản phẩm, chi phí mục 

tiêu... và các công cụ kế toán quản trị chuyên 

sâu khác được đề cập và trao đổi nhằm phục 

vụ công tác quản trị doanh nghiệp. 

45 
Kiểm soát nội 

bộ (HPTC) 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức nền tảng về khái niệm, bản chất và nội 

dung kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. 

Học phần trang bị kiến thức về hệ thống 

kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, đồng thời 

khảo sát cụ thể kiểm soát nội bộ đối với các 

khoản mục và chu trình nghiệp vụ chính 

trong doanh nghiệp sản xuất. Ngoài ra, 

những vấn đề cơ bản liên quan đến kiểm soát 

nội bộ trong môi trường tin học cũng được 

nghiên cứu trong . 

3 8 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

46 
Đề án môn học 

(HPTC) 

 giúp sinh viên hệ thống cơ sở lý thuyết đã 

được học thuộc chuyên ngành kế toán. Bên 

cạnh đó, đề án môn học cũng giúp sinh viên 

làm quen kỹ năng tổng hợp và phân tích một 

chủ đề cụ thể trên phương diện lý thuyết. 

2 8 10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

47 

Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 

(HPTC) 

 cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, 

mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế và 

xây dựng, chỉnh sửa, kết xuất…dữ liệu. 

3 8 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

48 
Kế toán ngân 

hàng (HPTC) 

 +Kiến thức: Nêu được vai trò, đặc điểm của 

các yếu tố cung cấp thông tin tài chính cho 

hoạt động của ngân hàng thương mại. Vận 

dụng được những quy định của chế độ kế 

toán ngân hàng liên quan đến việc ghi nhận 

các nghiệp vụ và trình bày thông tin trên các 

báocáotàichính. 

+ Kỹ năng: Phân tích được các nghiệp vụ 

kinh tế và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh tại các ngân hàng và các tổ chức 

tíndụng. 

+ Thái độ: Hiểu được tầm quan trọng của 

môn học, chuẩn bị và thực hiện tốt các nội 

dung học tập trước, trong và sau khi lên lớp. 

Chủ động, tự tin, tinh thần làm việc nghiêm 

túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý 

thuyết, đúc kết kinh nghiệm để giải quyết 

vấn đề đạt hiệu quả cao' 

3 8 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

49 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học (HPTC) 

 cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên 

quan đến những vấn đề cơ bản của quy trình 

thực hiện nghiên cứu khoa học trong quản trị 

kinh doanh. Các nội dung của học phần sẽ 

bao gồm từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, 

thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ 

liệu, cho đến việc viết báo cáo nghiên cứu. 

Sinh viên cũng được cung cấp các kỹ năng 

2 8 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

T

C 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

để có thể triển khai thực hiện một dự án 

nghiên cứu cụ thể. 

  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 8   

50 Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và 

hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết 

cho người học: kỹ năng giao tiếp, các 

nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng 

lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ 

năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt 

trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy 

sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ 

năng quản lý cảm xúc. 

3 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

51 
Kiến tập (thực 

tập năm 2) 

Kết thúc năm 2, sinh viên được trải nghiệm 

1 tuần về cách thức hoạt động của bộ phận 

kế toán và viết báo cáo thu hoạch 

2 4 

100%DVTT 

52 Thực tập năm 3 

Kết thúc năm 3, sinh viên đến thực tập tại 

doanh nghiệp bằng cách tham gia vào một 

quy trình cụ thể của doanh nghiệp. Sinh viên 

viết báo cáo và nộp về cho giáo viên hướng 

dẫn. 

3 6 

70%DVTT 

30%GVHD 

  
THỰC TẬP 

CUỐI KHÓA 
  10  

  

  Hình thức 1        

53 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp bằng 

cách tham gia vào một quy trình cụ thể của 

doanh nghiệp. Sinh viên chọn và viết chuyên 

đề thực tập liên quan đến nội dung được thực 

hành tại doanh nghiệp và nộp về cho giáo 

viên hướng dẫn. 

4 8 

70% GVHD 

30% DVTT 

54 

Học ít nhất 6 tín 

chỉ được chọn 

từ các học phần 

tự chọn 

  6 8 
10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

  Hình thức 2        

55 
Khóa luận tốt 

nghiệp (*) 

Phát triển từ chuyên đề thực tập tốt nghiệp, 

sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 

Để viết Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên 

phải đạt điểm trung bình tích lũy đạt loại 

giỏi trở lên. 

10 8 

100% báo cáo 
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4. Kinh doanh thương mại 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 
Tin học văn 

phòng 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức: 

về mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin 

của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật 

các xu hướng công nghệ thông tin hiện đại cho 

người học. Học phần trang bị cho người học các 

kỹ năng: tổ chức công việc cá nhân; làm việc 

nhóm; lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu trên 

môi trường mạng trực tuyến. Kỹ năng sử dụng 

các phần mềm thông dụng trong công tác văn 

phòng như: xử lý văn bản nâng cao với MS. 

Word, sử dụng bảng tính nâng cao với MS. Excel, 

sử dụng trình chiếu MS. Powerpoint. Các kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt 

động chuyên môn các chuyên ngành kinh tế và 

quản lý. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

2 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế cung cấp 

cho sinh viên các công cụ toán học cơ bản bao 

gồm: hàm số, dãy số, chuỗi số, ma trận, hệ 

phương trình, hệ bất phương trình, vi tích phân, 

phương trình vi phân, phương trình sai phân, và 

các ứng dụng của các công cụ toán này trong việc 

giải thích, phân tích và giải quyết các vấn đề quan 

trọng trong kinh tế và kinh doanh. Giúp sinh viên 

hiểu rõ bản chất, ý nghĩa của hệ thống các công 

cụ toán học cơ bản bao gồm lý thuyết ma trận, hệ 

phương trình, đạo hàm, tích phân, ... là nền tảng 

để giải thích các hiện tượng và quá trình kinh tế 

và kinh doanh. Trang bị cho sinh viên kỹ năng 

ứng dụng các công cụ toán học hữu dụng để giải 

thích bản chất, mô hình hóa và giải quyết các vấn 

đề thực tiễn dưới góc độ logic toán học, đồng thời 

giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá 

các kết quả đạt được, sau đó vận dụng vào các 

hiện tượng kinh tế và kinh doanh. 

4 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

3 Kinh tế vi mô 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về kinh tế vi mô như: Cơ chế vận 

hành của các thị trường, hành vi ứng xử của người 

tiêu dùng, hành vi ứng xử của doanh nghiệp trên 

thị trường nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao 

nhất, vai trò của giá cả thị trường và chức năng 

quản lý vi mô của chính phủ trong việc điều tiết 

thị trường 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

4 Quản trị học 

  Nhà quản trị ở bất kỳ tổ chức nào (kinh doanh, 

phi kinh doanh) và ở bất cứ lĩnh vực nào (nguồn 

nhân lực, sản xuất, tài chính, marketing…) đều 

thực thi hoạt động quản trị thông qua tiến trình, 

bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm 

tra.  cung cấp kiến thức để người học hiểu rõ công 

việc nhà quản trị thực hiện tiến trình quản trị để 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

đạt mục tiêu một cách hữu hiệu và hiệu quả trong 

bối cảnh môi trường mà nó hoạt động. 

5 Kỹ năng mềm 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ 

năng cơ bản phục vụ trong quá trình học tập và 

áp dụng trong cuộc sống như kỹ năng lắng nghe, 

đặt câu hỏi trong giao tiếp, kỹ năng làm việc 

nhóm, thuyết trình, thuyết phục, giả quyết vấn 

đề và ra quyết định. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

6 

Các nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 

1 

Cung cấp những kiến thức chung về Triết học, thế 

giới quan và phương pháp luận, những kiến thức 

cơ bản về các nguyên lý cơ bản của Phép biện 

chứng duy vật, các quy luật cơ bản của Phép biện 

chứng duy vật, lý luận nhận thức duy vật biện 

chứng, hình thái kinh tế xã hội, Chủ nghĩa duy vật 

lịch sử. 

2 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

7 

Các nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin phần 

2 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, bản chất 

và quy luật vận động của sản xuất hàng hóa; 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thời kì tự 

do cạnh tranh, thời kì độc quyền và vị trí lịch sử 

của Chủ nghĩa tư bản; kiến thức cơ bản về hình 

thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa và những 

vấn đề kinh tế xã hội cách mạng XHCN; thực tiễn 

xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt 

Nam. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

8 
Pháp luật đại 

cương   

Học phần Pháp luật đại cương được thiết kế nhằm 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

nhất về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung cơ bản 

của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về 

Nhà nước và pháp luật như Bộ máy nhà nước, 

Quy phạm pháp luật và Quan hệ pháp luật, Vi 

phạm pháp luật… Ngoài ra, học phần cũng cung 

cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về các 

ngành luật Dân sự, Hành chính, Hình sự và Pháp 

luật về phòng chống tham nhũng. 

2 2 
10% 

chuyên cần; 

30% giữa 

kỳ; 60% 

cuối kì 

9 
Giao tiếp trong 

kinh doanh 

Học phần được thiết kế nhằm hướng đến cung 

cấp những kiến thức nền tảng căn bản của nghệ 

thuật giao tiếp trong kinh doanh; các nguyên tắc 

và hướng dẫn vận dụng các kỹ năng cơ bản của 

giao tiếp để người học có khả năng thực hành 

giao tiếp trong kinh doanh một cách hiệu quả, có 

đạo đức và đúng pháp luật; và các nguyên tắc và 

hướng dẫn vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong 

môi trường làm việc cụ thể là từ khi phỏng vấn 

cho đến khi hoà nhập vào môi trường làm việc, 

kết hợp với những nghiệp vụ hành chính văn 

phòng căn bản. 

2 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

10 Kinh tế vĩ mô 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô. Bao gồm: Giới 

thiệu về Kinh tế vĩ mô, cách thức hoạt động của 

thị trường; Đo lường các biến số cơ bản của kinh 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

tế vĩ mô như tổng sản lượng, mức giá của nền 

kinh tế; Cơ chế hoạt động của nền kinh tế trong 

dài hạn; Tiền tệ và giá cả trong dài hạn; Kinh tế 

vĩ mô của nền kinh tế mở và xem xét cách thức 

hoạt động của nền kinh tế trong ngắn hạn. 

60% cuối 

kì 

11 
Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

12 
Giáo dục Quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện 

cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với 

truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân 

tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn 

của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về 

đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý 

nhà nước về quốc phòng - an ninh; có một số kỹ 

năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp 

xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

4 

tuầ

n 

2 Chứng chỉ 

13 Anh văn 1  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Elementary, các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

14 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; Tạo 

lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam hành động của Đảng và của cách mạng nước 

ta; Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con 

người mới. 

2 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

15 Anh văn 2  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-

intermediate; các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

16 
Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

  3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

17 
Nguyên lý kế 

toán 

 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về các nguyên tắc và áp dụng của kế toán tài 

chính để họ có thể hiểu được dữ liệu kế toán được 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

xử lý và sử dụng như thế nào trong việc đề ra các 

quyết định trong các doanh nghiệp. 

60% cuối 

kì 

18 
Marketing căn 

bản Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

nền tảng về marketing và các nguyên lý thực hành 

marketing trong môi trường kinh doanh hiện đại. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

19 
Thống kê kinh 

doanh và kinh tế 

Học phần cung cấp một cách có hệ thống kiến 

thức và rèn luyện kỹ năng về việc ứng dụng các 

phương pháp thống kê nhằm thu thập, tổ chức, 

trình bày, phân tích và diễn giải dữ liệu về các 

hiện tượng kinh tế và kinh doanh. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

20 
Kinh doanh quốc 

tế 

Môn học này sẽ giúp người học kiến thức về sự 

khác biệt giữa các quốc gia, động cơ và nội dung 

của các chính sách thương mại và đầu tư quốc tế 

và cách thức mà các doanh nghiệp giải quyết các 

cơ hội và thách thức này. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

21 Thực tập năm 2 

Sinh viên tìm hiểu về doanh nghiệp thời gian 2 

tuần 

2 4 

 Đơn vị 

thực thực 

tập đánh 

giá 100% 

(điểm 

thành phần) 

22 Anh văn 3  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; Cung cấp những kiến thức thiết yếu để 

người học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Pre-intermediate; Cung cấp các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

23 
Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 

24 
Hệ thống thông 

tin quản lý 

Học phần giới thiệu cho sinh viên vai trò của 

thông tin trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh 

doanh, quản lý ra quyết định và xây dựng chiến 

lược của tổ chức; tầm quan trọng của hệ thống 

thông tin quản lý trong xu thế kinh doanh toàn 

cầu; hạ tầng công nghệ thông tin và việc ứng 

dụng hệ thống thông tin trong thời đại số; qui 

trình phát triển hệ thống thông tin; các vấn đề đạo 

đức và xã hội trong hệ thống thông tin; các vấn 

an toàn và bảo mật hệ thống thông tin; việc xây 

dựng và thực hiện các dự án phát triển hệ thống 

thông tin. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

25 
Thị trường và các 

định chế tài chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về 

các thành phần chủ yếu và mối quan hệ giữa các 

thành phần này trong hệ thống tài chính. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

26 
Quản trị cung ứng 

dịch vụ (HPTC) 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về đặc thù của dịch vụ và tác động 

của nó đến hoạt động cung ứng dịch vụ, từ đó 

trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản 

của quản trị cung ứng dịch vụ. Vì vậy,  được cấu 

trúc thành 9 chương. Hai chương đầu cung cấp 

cho người học những hiểu biết cơ bản về dịch vụ 

và hệ thống cung ứng dịch vụ. Năm chương tiếp 

theo sẽ đề cập đến các vấn đề trong tổ chức quá 

trình sản xuất và cung ứng dịch vụ. Hai chương 

cuối cùng sẽ trình bày về kiểm soát quá trình cung 

ứng dịch vụ. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

27 
Tiếng Anh kinh 

doanh 

bao gồm các nội dung được thiết kế nhằm đáp 

ứng nhu cấu của sinh viên muốn học “kinh 

doanh” thông qua ngôn ngữ và thực hiện các tác 

nghiệp kinh doanh quen thuộc bằng tiếng Anh 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

28 
Đàm phán kinh 

doanh 

Học phần cung cấp khái niệm, vai trò, đặc điểm, 

các vấn đề đạo đức của hoạt động đàm phán kinh 

doanh; các phương pháp hoạch định chiến lược 

đàm phán; các chiến lược và chiến thuật được áp 

dụng trong đàm phán phân bổ và đàm phán tích 

hợp; các kỹ thuật đàm phán cũng như các ứng 

dụng cụ thể của đàm phán kinh doanh trong hoạt 

động kinh doanh quốc tế và môi trường đa văn 

hóa. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

29 
Quản trị lực 

lượng bán 

Quản trị lực lượng bán là môn học khoa học quản 

lý chuyên ngành nghiên cứu kỹ năng và quy trình 

quản trị đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp từ 

việc xác định mục tiêu của lực lượng bán đến việc 

tổ chức, điều hành và kiểm tra nhằm đạt được 

mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

30 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam  

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành 

chính quyền; đường lối kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 – 

1975);; đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên 

một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục 

vụ cho cuộc sống và công tác; đường lối xây dựng 

hệ thống chính trị; đường lối xây dựng và phát 

triển văn hóa; giải quyết các vấn đề XH và đường 

lối đối ngoại của Đảng ta; Phát triển các kĩ năng 

3 5 
10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá các vấn 

đề khoa học. 

31 
Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

32 Hành vi tổ chức 

Học phần thiết kế nhằm giúp người học: nhận biết 

và phát hiện được hành vi của cá nhân, hành vi 

nhóm; Biết sử dụng các kiến thức đã học để đánh 

giá đặc điểm, quản lý các hành vi của bản thân; 

Xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, 

đồng cảm, chia sẻ trong nhóm qua đó tạo dựng 

các mối quan hệ của bản thân với đồng nghiệp, 

các nhà quản lý, cấp dưới và với khách hàng; 

Tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động của 

tổ chức, có khả năng xử lý các mối quan hệ trong 

tổ chức một cách chuyên nghiệp, tôn trọng người 

khác và ra quyết định phù hợp với đạo lý. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

33 

Nhập môn kinh 

doanh (Nghiên 

cứu marketing 

ĐỔI MÔN) 

Nhập môn ngành Kinh doanh thương mại là học 

phần nhằm giới thiệu ngành học, giúp sinh viên 

hiểu hơn về ngành học được đào tạo, các học 

phần, kiến thức, kỹ năng được đào tạo trong quá 

trình học và những định hướng nghề nghiệp trong 

tương lai, phương pháp học tập hiệu quả và hoạch 

định chiến lược học tập phù hợp. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

34 Luật kinh doanh 

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về chủ 

thể kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, các phần tiếp theo trình bày các quy định 

về hợp đồng dân sự; giải quyết tranh chấp trong 

kinh doanh, thương mại; và cuối cùng là trình tự 

và thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

35 
Thương mại điện 

tử 

Môn học đề cập đến những kiến thức cơ bản về 

thương mại điện tử, lợi ích và các điều kiện ứng 

dụng thương mại điện tử trong nền kinh tế. Môn 

học này cung cấp những kiến thức về các mô hình 

và ứng dụng thương mại điện tử; các công cụ hỗ 

trợ thương mại điện tử; cách thức hoạch định 

chiến lược thương mại điện tử và xây dựng dự án 

thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Đồng thời 

trong môn học này, sinh viên phân tích thực trạng 

kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam và trên thế 

giới. Môn học này lấy người học làm trung tâm 

với các hoạt động thực hành trên lớp và các bài 

tập nhóm liên quan đến chủ đề hàng tuần. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

36 
Quản trị 

marketing 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

nền tảng về quản trị marketing định hướng giá trị 

và hệ thống kiến thức về hoạch định marketing từ 

cấp chiến lược đến tác nghiệp. Ngoài ra, môn học 

cũng hướng đến trang bị cho sinh viên các kỹ 

năng phân tích và ra quyết định trong lập kế 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

hoạch marketing, các công cụ trong thực thi kế 

hoạch và đo lường hiệu quả của kế hoạch 

marketing. 

37 Nhập môn ngành  

Nhập môn ngành Kinh doanh thương mại là học 

phần nhằm giới thiệu ngành học, giúp sinh viên 

hiểu hơn về ngành học được đào tạo, các học 

phần, kiến thức, kỹ năng được đào tạo trong quá 

trình học và những định hướng nghề nghiệp trong 

tương lai, phương pháp học tập hiệu quả và hoạch 

định chiến lược học tập phù hợp. 

1 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

38 
Kinh tế thương 

mại 

Học phần nghiên cứu toàn bộ các vấn đề kinh tế 

học thương mại trên góc độ vĩ mô bao gồm: Bản 

chất kinh tế của thương mại; Hệ thống cơ quan 

quản lý nhà nước đối với thương mại; 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

39 
Quản trị quan hệ 

khách hàng 

Học phần tập trung vào các vấn đề cụ thể của 

quản trị quan hệ khách hàng (CRM)theo các cấp 

độ phân tích và tác nghiệp. Dựa trên cơ sở dữ liệu 

khách hàng, doanh nghiệp có thể nhận diện các 

khách hàng;tiến hành phân biệt các khách hàng 

về giá trị và nhu cầu;tương tác và đối xử với 

những khách hàng khác nhau một cách không 

giống nhau dựa trên sự hiểu biết về những khác 

biệt này. Ngoài ra, trên cơ sở khai thác các dữ liệu 

về khách hàng, doanh nghiệp còn có thể thiết lập 

và triển khai các chương trình marketing có trọng 

điểm theo khách hàng hoặc nhóm khách hàng. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

40 Thực tập năm 3 
Thực tập năm 3 giúp sinh viên tiếp cận một vị trí 

công việc trong thời gian 6 tuần 
3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

41 
Hành vi người 

tiêu dùng 

Môn học tập trung vào cung cấp kiến thức về 

hành vi người tiêu dùng, cụ thể phân tích các 

quyết định của người tiêu dùng, giải thích các 

nhân tố và cơ chế dẫn đến các quyết định này, từ 

đó vận dụng để ra các quyết định Marketing hữu 

hiệu và hiệu quả; đồng thời nhấn mạnh đến việc 

phát triển các kĩ năng nghề nghiệp, cũng như rèn 

luyện thái độ đúng đắn trong học tập và thực hành 

nghề nghiệp sau này, để sinh viên có thể trở thành 

những người làm marketing và kinh doanh giỏi, 

am hiểu tâm lý khách hàng và thỏa mãn tốt nhất 

khách hàng. 

3 6 
10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

42 

Quản trị doanh 

nghiệp thương 

mại 

Môn học đề cập những kiến thức về thương mại 

và những định hướng chiến lược của các doanh 

nghiệp thương mại; Cách thức tổ chức và kỹ năng 

quản trị các hoạt động bán hàng, mua hàng và dự 

trữ hàng hóa, quản trị nhân sự, quản trị tài chính 

của doanh nghiệp thương mại 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

43 
Quản trị phân 

phối 

Học phần trang bị các kiến thức tổng quan về 

phân phối, tầm quan trọng của hoạt động phân 

phối, hoạch định phân phối và một số vấn đề tổ 

chức có liên quan đến chức năng phân phối trong 

mối liên hệ với các yếu tố bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp; kiến thức chuyên sâu và kỹ năng 

hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động 

mua, cung ứng, dự trữ, lưu kho, bảo quản và vận 

chuyển sản phẩm trong doanh nghiệp, đặc biệt là 

trong các doanh nghiệp thương mại; các hoạt 

động kiểm soát và kỹ năng kiểm soát các hoạt 

động phân phối của doanh nghiệp. Học phần 

cũng dành một sự quan tâm đáng kể để giới thiệu 

các vấn đề về công nghệ và ứng dụng công nghệ 

trong các hoạt động phân phối. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

44 Khởi nghiệp  

Cung cấp kiến thưc liên quan đến khởi nghiệp, hệ 

sinh thái khởi nghiệp, cách thức tạo lập ý tưởng 

kinh doanh 

2 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

45 

Logistics và 

Thương mại quốc 

tế (HPTC) 

Môn học này cung cấp kiến thức liên quan đến 

chiến lược và vận hành cho quá trình dịch chuyển 

hàng hóa và dịch vụ qua biên giới các quốc gia 

trong các công ty logistics và hoạt động quản trị 

chuỗi cung ứng của các công ty xuất nhập khẩu. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

46 
Hoạt động ngoại 

khóa 

Chương trình đào tạo Kinh doanh Thương mại 

được thiết kế với việc bổ sung đa dạng các hoạt 

động ngoại khóa, hỗ trợ người học phát triển các 

kĩ năng, thái độ cần thiết để đạt được các PLOs 

2 

tuầ

n 

7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

47 Quản trị bán lẻ 

Ngành công nghiệp bán lẻ đang trải qua những 

giai đoạn thay đổi chóng mặt và không thể lường 

trước với sự tiến bộ về công nghệ và sự đa dạng 

của nhu cầu người tiêu dùng. Sự thay đổi này 

khiến cho nhiều công ty không thể giữ nguyên 

cách thức kinh doanh cũ đã từng mang đến thành 

công cho họ. Đã có rất nhiều nhà khổng lồ sụp đổ 

và các đế chế mới trỗi dậy. Môi trường cạnh tranh 

khốc liệt không chỉ đến từ các công ty trong nước 

mà khối ngoại cũng sẽ nổi lên như là những lực 

lượng chủ đạo trong ngành bán lẻ thời gian tới. 

Sự cạnh tranh này tiếp tục mang đến những diện 

mạo mới cho môi trường bán lẻ và giúp người 

tiêu dùng có thêm cơ hội để thỏa mãn nhu cầu của 

mình với những mô hình bán lẻ mới mẻ và những 

trải nghiệm bán lẻ độc đáo. Riêng đối với các nhà 

bán lẻ, họ tiếp tục phải đối mặt với các thách thức 

cũng chính là cơ hội của việc tìm kiếm những 

phương thức hữu hiệu để sáng tạo và bổ sung giá 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

trị cho sản phẩm và dịch vụ đến những phân khúc 

bán lẻ đã được lựa chọn. 

48 Quản trị xúc tiến 

Quản trị xúc tiến là học phần chuyên ngành quan 

trọng, cung cấp những kiến thức cơ bản về nền 

tảng nhằm thiết lập cơ sở cho việc nghiên cứu 

hoạt động quản trị xúc tiến, trên cơ sở đó hướng 

dẫn thiết lập mục tiêu và hoạch định ngân sách 

cho hoạt động xúc tiến và đi sâu vào phân tích, 

xem xét các hoạt động của hỗn hợp xúc tiến. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

49 Thực tập năm 4 

Kỳ thực tập Kinh doanh Thương mại cung cấp 

cho sinh viên những trải nghiệm về công việc 

chuyên môn trong môi trường thực tế của tổ chức. 

Kỳ thực tập là một phần mở rộng của chương 

trình giảng dạy, cung cấp những trải nghiệm có ý 

nghĩa và tập trung vào lĩnh vực chuyên ngành của 

sinh viên. Những trách nhiệm trong kỳ thực tập 

được xác định trước theo chương trình đào tạo. 

Sinh viên được giám sát trong việc thiết lập và 

thực hiện kế hoạch thực tập bởi một giáo viên 

hướng dẫn của khoa Kinh tế và một người giám 

sát ở đơn vị thực tập. 

4 

8 

 

30% doanh 

nghiệp; 

70% giảng 

viên  

50 
Quản trị đa văn 

hóa 

Học phần giúp sinh viên nhận thấy những thách 

thức và cơ hội liên quan đến quản trị trong môi 

trường toàn cầu; xem xét và thảo luận các chủ đề 

và những tình huống mà nhà quản trị phải đối mặt 

trên nhiều phương diện như truyền thông, đàn 

phán và ra quyết định, hành vi tổ chức, quản trị 

nguồn nhân lực, marketing, đạo đức và trách 

nhiệm xã hội... trong khung cảnh đa văn hóa. 

3 

  

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

51 

Quy tắc và các 

định chế thương 

mại toàn cầu 

Qui tắc và các định chế thương mại toàn cầu là 

môn học nghiên cứu những vấn đề thực tiễn về 

kinh tế quốc tế có liên quan đến quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trước tiên, 

học phần phân tích các nội dung cơ bản về hội 

nhập kinh tế khu vực và hội nhập kinh tế đa 

phương. Đặc biệt, đi sâu giới thiệu khung phân 

tích lý thuyết của thỏa thuận thương mại khu vực 

và mô hình thực nghiệm phân tích khu thương 

mại tự do. Học phần cũng giới thiệu về tổ chức 

thương mại thế giới. Trên cơ sở đó, học phần 

phân tích quá trình tự do hóa thương mại và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các nội dung 

các cam kết của Việt Nam trong WTO sẽ được 

trình bày sau khi đánh giá các hiệp định thương 

mại song phương và đa phương của Việt Nam. 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

52 
Giao dịch thương 

mại quốc tế 

Học phần cung cấp khái niệm và trình bày những 

nội dung cơ bản của giao dịch thương mại quốc 

tế; trình bày nội dung, cách thức vận dụng các 

điều kiện (giá cả, thanh toán, giao nhận, pháp 

lý…) và một số tập quán mua bán hàng hóa quốc 

tế (Incoterms 2010, UCP 600, ISBP681, URC 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 



 

51 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

522, ICC 2009…) trong xuất nhập khẩu; trình 

bày và thảo luận một số vấn đề liên quan đến quá 

trình đàm phán, soạn thảo, ký kết và tổ chức thực 

hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Học 

phần còn đi sâu giới thiệu đặc điểm, nội dung và 

cách thức triển khai thực hiện các phương thức 

giao dịch thương mại chủ yếu hiện nay trên thị 

trường thế giới (phương thức giao dịch qua trung 

gian, đối lưu, gia công quốc tế, tạm nhập tái xuất, 

đấu thầu quốc tế, đấu giá quốc tế…). 

53 
Đàm phán kinh 

doanh 

Học phần cung cấp khái niệm, vai trò, đặc điểm, 

các vấn đề đạo đức của hoạt động đàm phán kinh 

doanh; các phương pháp hoạch định chiến lược 

đàm phán; các chiến lược và chiến thuật được áp 

dụng trong đàm phán phân bổ và đàm phán tích 

hợp; các kỹ thuật đàm phán cũng như các ứng 

dụng cụ thể của đàm phán kinh doanh trong hoạt 

động kinh doanh quốc tế và môi trường đa văn 

hóa. 

3 

  

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

54 
Quản trị cung ứng 

dịch vụ 

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về đặc thù của dịch vụ và tác động 

của nó đến hoạt động cung ứng dịch vụ, từ đó 

trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản 

của quản trị cung ứng dịch vụ. Vì vậy,  được cấu 

trúc thành 9 chương. Hai chương đầu cung cấp 

cho người học những hiểu biết cơ bản về dịch vụ 

và hệ thống cung ứng dịch vụ. Năm chương tiếp 

theo sẽ đề cập đến các vấn đề trong tổ chức quá 

trình sản xuất và cung ứng dịch vụ. Hai chương 

cuối cùng sẽ trình bày về kiểm soát quá trình cung 

ứng dịch vụ. 

3  

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

55 
Nghiên cứu 

marketing 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những vấn đề 

cơ bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 

marketing, cung cấp một cái nhìn tổng quát khi 

thực hiện một dự án nghiên cứu marketing 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

56 
Đạo đức kinh 

doanh 

Học phần giới thiệu,thảo luận và hướng dẫn cách 

thức tạo ra một tổ chức trong sạch, ngay thẳng, 

có trách nhiệm; những khía cạnh cá nhân và tổ 

chức trong các quyết định có đạo đức; các giải 

pháp tăng cường các hành vi đạo đức và giảm rủi 

ro kinh doanh cho doanh nghiệp; xử lý một số vấn 

đề đạo đức và trách nhiệm xã hội liên quan đến 

các hoạt động cụ thể của doanh nghiệpnhư quản 

trị nhân sự, marketing,kế toán,tài chính, quản lý 

mối quan hệ với các bên hữu quan, vấn đề phát 

triển bền vững... 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

57 
Kinh doanh xuất 

nhập khẩu 

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu, nhấn mạnh đến 

những thách chức và cơ hội của thị trương quốc 

tế mà công ty phải đối mặt. Môn học này sẽ cung 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 



 

52 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

cấp kiến thức các nguyên tắc điều hành hoạt động 

kinh doanh xuất nhập khẩu thông qua các chức 

năngị, thủ tục và chứng từ, nhằm xác định các cơ 

hội kinh doanh xuất nhập khẩu và biến các cơ hội 

đó thành công. Môn học trang bị cho người học 

kỹ năng xây dựng dự án kinh doanh xuất nhập 

khẩu theo nhóm hàng, theo phương thức kinh 

doanh và thị trường. 

60% cuối 

kì 

58 Marketing quốc tế 

 cung cấp kiến thức về marketing trong điều kiện 

kinh doanh quốc tế, tập trung vào nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing quốc 

tế của doanh nghiệp cũng như các quyết định 

marketing của công ty trong kinh doanh quốc tế. 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

59 Bán lẻ điện tử  

Môn học đề cập đến những kiến thức và nguyên 

tắc cơ bản trong kinh doanh bán lẻ điện tử cũng 

như các mô hình kinh doanh bán lẻ điện tử và ưu 

nhược điểm của các mô hình này. Môn học cung 

cấp những kiến thức về xu hướng của bán lẻ điện 

tử trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.Các cách 

thức tích hợp chiến lược bán lẻ điện tử vào mô 

hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và 

triển khai các phối thức kinh doanh bán lẻ điện tử 

cũng được đề cập đến trong . 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

60 
Quản trị tài sản trí 

tuệ 

Trong tâm của học phần là cung cấp cho người 

học những kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ, tài 

sản trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ trong môi 

trường kinh doanh toàn cầu. 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

61 
Vận tải đa 

phương thức 

Trong  sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ 

bản sau đây: Đặc điểm về vận tải và vận tải đa 

phương thức quốc tế, bao gồm các yếu tố vật chất 

kỹ thuật của vận tải, quyền vận tải và đặc điểm 

của vận tải đa phương thức. Các phương thức vận 

tải trong hành trình vận tải đa phương thức: 

đường biển, hàng không, đường sắt, ô tô, vận tải 

container và các hình thức vận tải đa phương thức 

quốc tế; Các đầu mối chuyển tiếp trong vận tải đa 

phương thức, bao gồm: cảng , bãi container, hệ 

thống truyền tải dữ liệu EDI; Thủ tục hải quan 

trong vận tải đa phương thức; Tổ chức chuyên 

chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc 

tế, bao gồm: nguồn luật điều chỉnh, MTO trong 

vận tải đa phương thức, Chứng từ trong vận tải đa 

phương thức, Trách nhiệm MTO đối với hàng 

hóa vận tải đa phương thức. 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

62 Marketing điện tử 

Học phần cung cấp cho sinh viên nền tảng của 

marketing điện tử (e-marketing), làm rõ sự khác 

biệt giữa marketing điện tử và marketing truyền 

thống. Học phần tập trung vào một số vấn đề cơ 

bản sau: Ứng dụng những lý luận cơ bản về 

3 

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 



 

53 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số 

TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

marketing trong môi trường kinh doanh điện tử, 

đưa những thuật ngữ, khái niệm mới vào khuôn 

khổ marketing truyền thống. Nhìn nhận việc lập 

kế hoạch marketing và phối thức marketing từ 

giác độ chiến lược. Trang bị cho sinh viên kiến 

thức về marketing điện tử, rèn luyện kĩ năng tư 

duy, ứng dụng kiến thức marketing trên nền tảng 

công nghệ, góp phần nâng cao phẩm chất đạo 

đức, tuân thủ pháp luật trong bối cảnh của ngành. 

60% cuối 

kì 

63 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

 Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên 

ngành kinh tế cần có là khả năng phân tích vấn đề 

và cách thức giải quyết vấn đề kinh tế. Môn học 

phương pháp nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận 

dạng, xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, 

thiết kế một khung nghiên cứu để giải quyết vấn 

đề đó, chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, 

thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi 

nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên 

cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách thức khác nhau 

để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu 

sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn đề. Do 

đó kết quả nghiên cứu không thể giải thích toàn 

bộ, nó chỉ mang giá trị giải thích một phần hiện 

thực. Thực hiện một nghiên cứu khoa học thực tế 

là cách tốt nhất để học môn học này 

2 

   

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

64 
Đề án kinh tế 

thương mại 

Học phần nghiên cứu toàn bộ các vấn đề kinh tế 

học thương mại trên góc độ vĩ mô bao gồm: Bản 

chất kinh tế của thương mại; Hệ thống cơ quan 

quản lý nhà nước đối với thương mại; Nội dung 

quản lý nhà nước về thương mại như quản lý quá 

trình lưu thông hàng hóa, quản lý thị trường, quản 

lý cạnh tranh, quản hoạt động xúc tiến thương 

mại; Cơ chế, chính sách quản lý thương mại; Hệ 

thống các công cụ quản lý thương mại trong nền 

kinh tế; Định hướng phát triển các loại hình 

thương mại 

2 

   

 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 

5. Tài chính – Ngân hàng 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  Nhập môn ngành 

Nhập môn ngành Tài chính – Ngân hàng là học 

phần nhằm giới thiệu ngành học, giúp sinh viên 

hiểu hơn về ngành học được đào tạo, các học 

phần, kiến thức, kỹ năng được đào tạo trong 

quá trình học và những định hướng nghề 

nghiệp trong tương lai, phương pháp học tập 

hiệu quả và hoạch định chiến lược học tập phù 

hợp. 

1 1 

-Dự giảng đủ 

trên 80% số tiết: 

Điểm thành 

phần 10% 

-Làm đầy đủ các 

bài tập cá nhân, 

kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 



 

54 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

-Thi kết thúc 

học phần: Điểm 

thành phần 60% 

2  Tin học văn phòng 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức: 

về mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông 

tin của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập 

nhật các xu hướng công nghệ thông tin hiện đại 

cho người học. Học phần trang bị cho người 

học các kỹ năng: tổ chức công việc cá nhân; 

làm việc nhóm; lưu trữ, quản lý và khai thác dữ 

liệu trên môi trường mạng trực tuyến. Kỹ năng 

sử dụng các phần mềm thông dụng trong công 

tác văn phòng như: xử lý văn bản nâng cao với 

MS. Word, sử dụng bảng tính nâng cao với 

MS. Excel, sử dụng trình chiếu MS. 

Powerpoint. Các kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin hiệu quả trong hoạt động chuyên môn 

các chuyên ngành kinh tế và quản lý. 

3 1 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

3  
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế cung 

cấp cho sinh viên các công cụ toán học cơ bản 

bao gồm: hàm số, dãy số, chuỗi số, ma trận, hệ 

phương trình, hệ bất phương trình, vi tích phân, 

phương trình vi phân, phương trình sai phân, 

và các ứng dụng của các công cụ toán này trong 

việc giải thích, phân tích và giải quyết các vấn 

đề quan trọng trong kinh tế và kinh doanh. 

Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất, ý nghĩa của hệ 

thống các công cụ toán học cơ bản bao gồm lý 

thuyết ma trận, hệ phương trình, đạo hàm, tích 

phân, ... là nền tảng để giải thích các hiện tượng 

và quá trình kinh tế và kinh doanh. Trang bị 

cho sinh viên kỹ năng ứng dụng các công cụ 

toán học hữu dụng để giải thích bản chất, mô 

hình hóa và giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới 

góc độ logic toán học, đồng thời giúp sinh viên 

có khả năng phân tích, đánh giá các kết quả đạt 

được, sau đó vận dụng vào các hiện tượng kinh 

tế và kinh doanh. 

4 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

4  Kinh tế vi mô 

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về kinh tế vi mô như: Cơ chế vận 

hành của các thị trường, hành vi ứng xử của 

người tiêu dùng, hành vi ứng xử của doanh 

nghiệp trên thị trường nhằm đạt được hiệu quả 

kinh tế cao nhất, vai trò của giá cả thị trường 

và chức năng quản lý vi mô của chính phủ 

trong việc điều tiết thị trường 

3 1 

Chuyên cần: 

10% 

Bài kiểm tra 

giữa kì +Bài tập 

nhóm: 30% 

Thi kết thúc học 

phần(Tự luận): 

60% 

5  Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

quản trị, nhà quản trị, chức năng quản trị, môi 

trường tổ chức và ra quyết định quản trị 

3 1 

Thi tự luận 

(60%) 

Báo cáo bài tập 

nhóm (30%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Chuyên cần 

(10%) 

6  Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ 

năng cơ bản phục vụ trong quá trình học tập 

và áp dụng trong cuộc sống như kỹ năng lắng 

nghe, đặt câu hỏi trong giao tiếp, kỹ năng làm 

việc nhóm, thuyết trình, thuyết phục, giả 

quyết vấn đề và ra quyết định. 

3 1 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

7  

Các nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác Lê Nin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức nền tảng về lý luận triết học Mác – 

Lênin, trên cơ sở đó xác lập được thế giới quan, 

nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và 

vận dụng lý luận đó để nhận thức và cải tạo thế 

giới; xác lập được phẩm chất đạo đức cách 

mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững 

vàng 

3 1 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

8  
Pháp luật đại 

cương   

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản 

chất, hình thức nhà nước, chức năng của nhà 

nước; kiến thức cơ bản về nguyên tắc tổ chức 

và bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; đặc điểm, bản chất của pháp 

luật, hình thức pháp luật; kiến thức cơ bản về 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam; kiến thức cơ bản 

về thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lý, phòng và chống vi phạm 

pháp luật; một số kiến thức cơ bản về luật dân 

sự, luật hành chính, luật hình sự; pháp luật 

phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của 

công dân trong việc phòng chống tham nhũng. 

2 1 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

9  Kinh tế vĩ mô 

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về sự vận hành của tổng thể nền 

kinh tế như:  sự mô tả và đo lường các biến số 

kinh tế vĩ mô như tổng sản lượng (thu nhập) 

quốc gia, giá cả và lạm phát, việc làm, thất 

nghiệp, tiền tệ, ...  Bên cạnh đó, học phần 

nghiên cứu về sự biến động kinh tế trong ngắn 

hạn, các cú sốc phía cung và phía cầu và vai trò 

của các chính sách ổn định 

3 2 

Chuyên cần: 

10% 

Bài kiểm tra 

giữa kì +Bài tập 

nhóm: 30% 

Thi kết thúc học 

phần (Tự luận): 

60% 

10  Anh văn 1  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu 

để người học có thể giao tiếp thành công ở 

mức độ Elementary, các kỹ thuật học ngoại 

ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 2 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

11  Giáo dục thể chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 

1 10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

12  Nguyên lý kế toán 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

kế toán, nhận biết các đối tượng kế toán, mô 

tả quy trình kế toán, vận dụng các phương 

3 3 
Dự giảng đủ 

trên 70%: điểm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

pháp kế toán và một số nguyên tắc kế toán 

chung được thừa nhận 

thành phần 10% 

-Kiểm tra giữa 

kỳ: điểm thành 

phần 30% 

- Thi kết thúc 

học phần: 60% 

13  Marketing căn bản 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về marketing 

và tiến trình marketing theo quan điểm 

marketing hiện đại, hệ thống kiến thức về các 

hoạt động marketing theo định hướng tạo giá 

trị cho khách hàng nhằm trang bị tư duy về thị 

trường, khách hàng và định hướng khách hàng 

trong kinh doanh và rèn luyện khả năng nhận 

diện và phân tích các khái niệm và hoạt động 

marketing, ứng dụng phân tích trong môi 

trường kinh doanh thực tế. 

3 2 

-Dự giảng đủ 

trên 80% số tiết: 

Điểm thành 

phần 10% 

-Kiểm tra giữa 

kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc 

học phần: Điểm 

thành phần 60% 

14  
Thống kê kinh 

doanh và kinh tế 

Cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản 

trong thống kê kinh tế, giúp sinh viên phát 

triển các kỹ năng cần thiết, đáp ứng các yêu 

cầu nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực 

liên quan.   

3 3 

Đánh giá 

chuyên cần 

(10%) 

Đánh giá bài 

tập (30%) 

Kiểm tra viết 

(60%) 

15  

Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những lý 

luận cơ bản của kinh tế chính trị học Mác – 

Lênin, Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà 

nước về giá trị, gia trị thặng dư, độc quyền nhà 

nước, Sở hữu và quan hệ lợi ích kinh tế; Kinh 

tế thị trường định hướng XHCN; Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri 

thức; Sự vận dụng lý luận kinh tế chính trị học 

Mác – Lênin. Qua đó góp phần hình thành kỹ 

năng tư duy logic, phân tích, đánh giá phản 

biện… 

2 4 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

16  

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Sinh viên nắm được bối cảnh lịch sử - xã hội, 

các nhân tố góp phần hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Sinh viên nắn được hệ thống tư tưởng, văn 

hóa và đạo đức của Hồ Chí Minh 

- Những sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực 

tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh 

- Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay 

- Xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 

vào sự phát triển đất nước, biết vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong học tập, rèn luyện 

đạo đức, tác phong công tác của bản thân và 

2 5 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

dũng cảm đấu tranh chống những quan điểm 

và hiện tượng sai trái. 

17  

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam  

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu 

tranh giành chính quyền; đường lối kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược ( 1945 – 1975);; đường lối của 

Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ 

bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc 

sống và công tác; đường lối xây dựng hệ 

thống chính trị; đường lối xây dựng và phát 

triển văn hóa; giải quyết các vấn đề XH và 

đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phát triển 

các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ 

thống hoá các vấn đề khoa học. 

2 3 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

18  
Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 

 Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ 

bản về quá trình hình chủ nghĩa xã hội 

- Giúp sinh viên hiểu được sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân,  

- Giúp sinh viên hiểu được những vấn vấn đề 

về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

- Vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, 

nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của 

đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt 

Nam 

- Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng 

đắn, niềm tin về con đường XHCN mà Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. 

2 2 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

19  Anh văn 2  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu để 

người học có thể giao tiếp thành công ở mức 

độ Pre-intermediate; các kỹ thuật học ngoại 

ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 3 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

20  

Giáo dục thể chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

21  Kinh doanh quốc tế 

Môn học này sẽ giúp người học kiến thức về 

sự khác biệt giữa các quốc gia, động cơ và nội 

dung của các chính sách thương mại và đầu tư 

quốc tế và cách thức mà các doanh nghiệp giải 

quyết các cơ hội và thách thức này. 

3  

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

22  
Hệ thống thông tin 

quản lý 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

thông tin và hệ thống thông tin quản lý; qui 

trình, công cụ và phương pháp phát triển hệ 

thống thông tin 

3  

Đánh giá 

chuyên cần : 

10% 

Thi tự luận: 

60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Bài tập nhóm: 

30% 

23  Hành vi tổ chức 

Học phần thiết kế nhằm giúp người học: nhận 

biết và phát hiện được hành vi của cá nhân, 

hành vi nhóm; Biết sử dụng các kiến thức đã 

học để đánh giá đặc điểm, quản lý các hành vi 

của bản thân; Xây dựng mối quan hệ như gắn 

kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ trong nhóm 

qua đó tạo dựng các mối quan hệ của bản thân 

với đồng nghiệp, các nhà quản lý, cấp dưới và 

với khách hàng; Tham gia tích cực và hiệu quả 

vào hoạt động của tổ chức, có khả năng xử lý 

các mối quan hệ trong tổ chức một cách chuyên 

nghiệp, tôn trọng người khác và ra quyết định 

phù hợp với đạo lý. 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

24  Toán tài chính 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về các kỹ thuật Toán và ứng 

dụng vào các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng 

và các lĩnh vực kinh tế liên quan khác, giúp 

sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết, đáp 

ứng các yêu cầu làm việc trong tương lai.  

3 3 

Đánh giá 

chuyên cần, 

Đánh giá bài 

tập, kiểm tra 

viết 

25  
Giao tiếp trong kinh 

doanh 

Học phần được thiết kế nhằm hướng đến cung 

cấp những kiến thức nền tảng căn bản của nghệ 

thuật giao tiếp trong kinh doanh; các nguyên 

tắc và hướng dẫn vận dụng các kỹ năng cơ bản 

của giao tiếp để người học có khả năng thực 

hành giao tiếp trong kinh doanh một cách hiệu 

quả, có đạo đức và đúng pháp luật; và các 

nguyên tắc và hướng dẫn vận dụng các kỹ năng 

giao tiếp trong môi trường làm việc cụ thể là từ 

khi phỏng vấn cho đến khi hoà nhập vào môi 

trường làm việc, kết hợp với những nghiệp vụ 

hành chính văn phòng căn bản. 

3 

3 10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

26  
Nghiên cứu 

marketing-(TC) 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những vấn 

đề cơ bản liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu 

marketing, cung cấp một cái nhìn tổng quát khi 

thực hiện một dự án nghiên cứu marketing. Sau 

khi giới thiệu định nghĩa, vai trò của nghiên 

cứu marketing, môn học giúp người học hiểu 

rõ các giai đoạn của một tiến trình nghiên cứu 

marketing, từ việc xác lập mục tiêu nghiên cứu 

đến các phương pháp thu thập dữ liệu, thiết kế 

công cụ thu thập dữ liệu, phân tích, diễn giải 

dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. 

Đồng thời, sinh viên cũng sẽ được triển khai 

một dự án nghiên cứu thực tế trong khuôn khổ 

một nhóm (từ 4-6 người), trên cơ sở đó cho 

phép sinh viên ứng dụng những kiến thức đã 

học vào điều hành một dự án triển khai trong 

thực tế. 

3 5 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 



 

59 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

27  Khởi nghiệp- (TC) 

 trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về 

tinh thần doanh nhân và hoạt động khởi 

nghiệp. Môn học giúp phát triển tư duy kinh 

doanh và cung cấp cho sinh viên những nguyên 

tắc cơ bản để hình thành ý tưởng và nắm bắt cơ 

hội kinh doanh. Trong khóa học, sinh viên sẽ 

tự cùng nhau tìm kiếm và trình bày các ý tưởng 

tiềm năng, học cách phát triển các ý tưởng này 

và chuyển chúng thành cơ hội, đồng thời khai 

thác các cơ hội đó để có thể triển khai sáng lập 

doanh nghiệp mới. 

2 7 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

28  
Phân tích tài chính 

doanh nghiệp-(TC) 

Cung cấp cho người học kiến thức về hệ 

thống báo cáo tài chính và phân tích tài chính 

doanh nghiệp, hỗ trợ cho việc ra quyết định 

của những người sử dụng có liên quan. Nội 

dung chủ yếu của học phần gồm phân tích 

cấu trúc tài chính, phân tích hiệu quả kinh 

doanh, phân tích khả năng thanh toán. Môn 

học thuộc khối kiến thức chuyên ngành kế 

toán và được học sau các học phần Kế toán 

tài chính. 

3 7 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

29  Anh văn 3  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; Cung cấp những kiến thức thiết yếu để 

người học có thể giao tiếp thành công ở mức 

độ Pre-intermediate; Cung cấp các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

2 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

30  Giáo dục thể chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 1 

3  

31  Giáo dục thể chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 1 

4  

32  
Thị trường và các 

định chế tài chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về 

các thành phần chủ yếu và mối quan hệ giữa 

các thành phần này trong hệ thống tài chính. 

3 2 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

33  Luật kinh doanh 

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về 

chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp 

luật Việt Nam, các phần tiếp theo trình bày 

các quy định về hợp đồng dân sự; giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh, thương mại; và 

cuối cùng là trình tự và thủ tục phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

34  
Tiếng Anh kinh 

doanh 

 Bao gồm các nội dung được thiết kế nhằm đáp 

ứng nhu cấu của sinh viên muốn học “kinh 

doanh” thông qua ngôn ngữ và thực hiện các 

tác nghiệp kinh doanh quen thuộc bằng tiếng 

Anh 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

35  Tài chính công 

Môn học đề cập đến các chính sách, các công 

cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện 

vai trò của mình và sự vận hành các công cụ đó 

trong điều kiện của Việt nam. Môn học tài 

chính công vừa đề cập đến các vấn đề có tính 

nguyên lý đồng thời cũng có các vấn đề mang 

tính nghiệp vụ cụ thể, các vấn đề liên quan đến 

các chế độ, chính sách của Nhà nước, đặc biệt 

là các chính sách về quản lý ngân sách nhà 

nước, chính sách thuế, chính sách về nợ và 

quản lý nợ của chính phủ. 

3 6 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

36  Định giá tài sản 

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về nguyên tác, nội dung các 

phương pháp định giá và cách xác định giá trị 

doanh nghiệp 

3 8 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

37  Đầu tư tài chính 

cung cấp cho người học những kiến thức nền 

tảng về đầu tư tài chính, trên cơ sở đó có thể 

tiếp cận với quản trị đầu tư tài chính hiện đại. 

Người học sẽ được trang bị những kiến thức 

nền tảng về các lý thuyết đầu tư, hiểu được một 

cách toàn diện quan hệ rủi ro-lợi tức, các mô 

hình định giá tài sản tài chính cũng như nghiên 

cứu những phát triển gần đây trong quản trị 

danh mục đầu tư tài chính. Học phần cũng cung 

cấp những kiến thức về các công cụ tài chính 

được sử dụng trong đầu tư và quản trị rủi ro. 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

38  Tài chính công ty 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về tài chính công ty, giúp sinh 

viên phát triển các kỹ năng cần thiết, đáp ứng 

các yêu cầu làm việc trong lĩnh vực Tài chính 

– Ngân hàng cũng như các lĩnh vực liên quan 

khác.  

3 4 

Đánh giá 

chuyên cần, 

thuyết trình, 

kiểm tra viết 

39  
Nghiệp vụ ngân 

hàng 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng, giúp 

sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết, đáp 

ứng các yêu cầu làm việc trong lĩnh vực Ngân 

hàng.  

3 4 

Thuyết trình, 

Kiểm tra viết và 

trắc nghiệm 

40  Kế toán ngân hàng 

+Kiến thức: Nêu được vai trò, đặc điểm của 

các yếu tố cung cấp thông tin tài chính cho 

hoạt động của ngân hàng thương mại. Vận 

dụng được những quy định của chế độ kế toán 

ngân hàng liên quan đến việc ghi nhận các 

nghiệp vụ và trình bày thông tin trên các báo 

cáo tài chính. 

3 7 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

 

41  Quản trị ngân hàng 

Học phần Quản trị ngân hàng đề cập các kiến 

thức và kỹ năng về quản trị ngân hàng, tổ chức 

và điều hành hoạt động ngân hàng. Nội dung 

của học phần tập trung vào những vấn đề cốt 

lõi của quản trị hoạt động ngân hàng mà trọng 

tâm là cơ sở khoa học của các quyết định trong 

hoạt động quản trị. Học phần gồm các nôi dung 

chính: Phân tích hoạt dộng kinh doanh ngân 

3 8 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

hàng; Quản trị rủi ro lãi suất; Quản trị nguồn 

vốn; Quản trị thanh khoản và Quản trị rủi ro tín 

dụng. 

42  Thanh toán quốc tế 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về Thị trường 

hối đoái; Cán cân thanh toán quốc tế và chính 

sách quản lý ngoại hối; Những điều kiện qui 

định trong hợp đồng mua bán ngoại thương 

liên quan đến việc thanh toán ngoại thương; 

Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng 

trong ngoại thương; Các phương thức thanh 

toán quốc tế 

3 5 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

43  
Phân tích tín dụng 

và cho vay 

Cung cấp kiến thức cơ bản và toàn diện về lý 

luận và thực tiễn cũng như kỹ năng thực hành 

của nghiệp vụ tín dụng và các hoạt động dịch 

vụ tài chính của NHTM hiện đại. Học phần này 

đề cập đầy đủ về nguyên nhân, nhu cầu vay 

vốn; các hình thức, quy trình và nội dung tổ 

chức cấp tín dụng cho từng đối tượng khách 

hàng phù hợp với mục tiêu, chính sách và điều 

kiện của ngân hàng thương mại và các tổ chức 

tín dụng khác. 

3 6 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

44  Tài chính cá nhân 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về quản trị tài chính cá nhân, 

giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần 

thiết.  

3 6 
Thuyết trình 

Kiểm tra viết 

45  
Kinh tế bảo hiểm-

(TC) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về bảo hiểm như khái niệm, đối tượng bảo 

hiểm, phạm vi bảo hiểm, các bên có liên quan 

trong hoạt động bảo hiểm, hợp đồng và phương 

thức tính phí… của các loại hình bảo hiểm 

2 7 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

46  
Kế toán tài chính-

(TC) 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về 

các nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản 

áp dụng trong cả đơn vị sản xuất, thương mại 

và cung cấp dịch vụ nhằm giúp cho người học 

hiểu được việc đo lường, ghi nhận và trình bày 

các chỉ tiêu chính yếu trên các báo cáo tài chính 

doanh nghiệp 

3 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

47  
Hoạt động ngoại 

khóa  

Chương trình đào tạo Tài chính – Ngân hàng 

được thiết kế với việc bổ sung đa dạng các hoạt 

động ngoại khóa, hỗ trợ người học phát triển 

các kĩ năng, thái độ cần thiết để đạt được các 

PLOs 

2 tuần 4 
Viết báo cáo 

thực tế 

48  Thực tập năm 2 
Sinh viên tìm hiểu về doanh nghiệp thời gian 2 

tuần 

2 

4 

Đơn vị thực 

thực tập đánh 

giá 100% (điểm 

thành phần) 

49  Thực tập năm 3 

Sinnh viên tìm hiểu và tham gia thực hiện các 

công việc thực tế tại đợn vị thực tập trong thời 

gian 6 tuần 
3 

6 

Đơn vị thực 

thực tập đánh 

giá 70% (điểm 

thành phần) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

50  Thực tập năm 4 

Kỳ thực tập Kinh doanh Thương mại cung cấp 

cho sinh viên những trải nghiệm về công việc 

chuyên môn trong môi trường thực tế của tổ 

chức. Kỳ thực tập là một phần mở rộng của 

chương trình giảng dạy, cung cấp những trải 

nghiệm có ý nghĩa và tập trung vào lĩnh vực 

chuyên ngành của sinh viên. Những trách 

nhiệm trong kỳ thực tập được xác định trước 

theo chương trình đào tạo. Sinh viên được 

giám sát trong việc thiết lập và thực hiện kế 

hoạch thực tập bởi một giáo viên hướng dẫn 

của khoa Kinh tế và một người giám sát ở đơn 

vị thực tập. 4 

8 

Đơn vị thực tập 

đánh giá 30% 

(điểm thành 

phần) 

51  

Học bổ sung ít nhất 

6 tín chỉ được chọn 

từ các học phần tự 

chọn  

6   

Học phần tự chọn  
  

  

52  Marketing dịch vụ 

Trang bị cho người học các hiểu biết nền tảng 

về các loại dịch vụ, hành vi của khách hàng khi 

họ mua và sử dụng dịch vụ; những kiến thức 

cơ bản về soạn thảo chiến lược Marketing 

trong lĩnh vực dịch vụ, thiết kế các chính sách 

Marketing dịch vụ 

3 Kỳ 6 

-Dự giảng đủ 

trên 80% số tiết: 

Điểm thành 

phần 10% 

-Làm đầy đủ các 

bài tập cá nhân, 

kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc 

học phần: Điểm 

thành phần 60% 

53  
Giao dịch thương 

mại quốc tế 

Học phần cung cấp khái niệm và trình bày 

những nội dung cơ bản của giao dịch thương 

mại quốc tế; trình bày nội dung, cách thức vận 

dụng các điều kiện (giá cả, thanh toán, giao 

nhận, pháp lý…) và một số tập quán mua bán 

hàng hóa quốc tế (Incoterms 2010, UCP 600, 

ISBP681, URC 522, ICC 2009…) trong xuất 

nhập khẩu; trình bày và thảo luận một số vấn 

đề liên quan đến quá trình đàm phán, soạn thảo, 

ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế; Học phần còn đi sâu giới 

thiệu đặc điểm, nội dung và cách thức triển 

khai thực hiện các phương thức giao dịch 

thương mại chủ yếu hiện nay trên thị trường 

thế giới (phương thức giao dịch qua trung gian, 

đối lưu, gia công quốc tế, tạm nhập tái xuất, 

đấu thầu quốc tế, đấu giá quốc tế…). 

3 7 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

54  Thuế 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thuế như: tính toán, kê khai các loại thuế cơ 
3 5 

10% chuyên 

cần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

bản thông qua hệ thống bài tập thực hành sát 

với thực tế của các doanh nghiệp 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

55  Tài chính quốc tế 

cung cấp những kiến thức thuộc phạm vi tài 

chính quốc tế, cả ở góc độ vi mô và vĩ mô. Ở 

góc độ vi mô, nội dung chính của học phần tập 

trung vào tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt 

động của các công ty và các chiến lược phòng 

ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái cũng như quản trị 

vốn luân chuyển, đầu tư quốc tế của công ty đa 

quốc gia. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp 

những tình huống cụ thể trong thực tế nhằm 

trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy, phân tích 

và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản 

trị tài chính quốc tế của công ty. Ở góc độ vĩ 

mô, học phần cũng tập trung vào các mối quan 

hệ tác động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tiền 

tệ và chính sách vĩ mô giữa các quốc gia, như: 

lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh 

toán quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

tài chính - tiền tệ - ngân hàng. 

3 6 

10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

56  
Công cụ tài chính 

phái sinh 

Học phần cung cấp những kiến thức về các 

công cụ tài chính phái sinh như Hợp đồng kỳ 

hạn (Forward), Hợp đồng tương lai (Future), 

Hợp đồng quyền chọn (Options), Hợp đồng 

hoán đổi (Swaps). Sinh viên sẽ được trang bị 

các kiến thức về sự hình thành, cơ chế vận 

hành và giao dịch của các công cụ tài chính 

phái sinh cũng như một số phương pháp định 

giá các công cụ này. Ngoài ra, học phần cũng 

giới thiệu cách thức sử dụng các công cụ tài 

chính phái sinh trong đầu tư và phòng ngừa 

rủi ro 

3 7 Kiểm tra viết 

57  
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh 

viên ngành kinh tế cần có là khả năng phân 

tích vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề 

kinh tế. Môn học phương pháp nghiên cứu sẽ 

giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát 

triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung 

nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, chuyển 

vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và 

phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu 

và cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Sinh 

viên sẽ học nhiều cách thức khác nhau để tiến 

hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu sẽ 

ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn đề. 

Do đó kết quả nghiên cứu không thể giải thích 

toàn bộ, nó chỉ mang giá trị giải thích một 

phần hiện thực. Thực hiện một nghiên cứu 

khoa học thực tế là cách tốt nhất để học môn 

học này. 

2 7  
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6. Quản lý nhà nước 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1  
Triết học Mác-

Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức nền tảng về lý luận triết học Mác – 

Lênin, trên cơ sở đó xác lập được thế giới 

quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa 

học và vận dụng lý luận đó để nhận thức và 

cải tạo thế giới; xác lập được phẩm chất đạo 

đức cách mạng, có lập trường tư tưởng chính 

trị vững vàng 

3 Kì 1 

-Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

2  Xã hội học  

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến 

thức chung, cơ bản nhất về Xã hội học. Bao 

gồm: những khái niệm cơ bản về Xã hội học, 

cấu trúc xã hội- tổ chức xã hội và thiết chế xã 

hội; xã hội hóa; đời sống xã hội và biến đổi xã 

hội. 

 

2 Kì 1 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

3  
Tâm lý học đại 

cương 

Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về tâm lý người và tư duy ứng dụng kiến thức 

tâm lý người vào công việc nghề nghiệp sau 

này. Học phần bao gồm kiến thức tâm lý về 

hành vi cá nhân và động cơ; nhân cách và phát 

triển quan hệ cá nhân, nhóm; giao tiếp trong 

xã hội và tổ chức 

2 Kỳ 2 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

4  Toán kinh tế 1 

Sinh viên sẽ có kiến thức liên quan đến các nội 

dung như Hàm số; giới hạn và liên tục. Đạo 

hàm, vi phân và ứng dụng, Sử dụng qui tắc 

L’Hospital để tính giới hạn; Khai triển Talor 

và Maclaurin các hàm cơ bản. Khảo sát hàm 

số. Phép tính tích phân; tích phân các hàm số 

thường gặp, Tích phân xác định và các ứng 

dụng.Tích phân suy rộng; hàm nhiều biến; 

giới hạn và liên tục. Đạo hàm riêng và vi phân 

hàm nhiều biến, Khai triển Taylor, Cực trị 

hàm nhiều biến. 

2 Kì 1 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

 

5  Toán kinh tế 2 

Học phần trình bày những vấn đề chung về ma 

trận và các phép biến đổi sơ cấp; hạng ma trận; 

ma trận khả nghịch; giải phương ma trận; 

Định thức của ma trận. Hệ phương trình tuyến 

tính: Cách giải; hệ Cramer. Không gian véc 

2 Kì 2 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

tơ: Khái niệm, hệ véc tơ độc lập tuyến tính 

phục thuộc tuyến tính, cơ sở và số chiều. Ánh 

xạ tuyến tính: Khái niệm, biểu diễn ánh xạ 

tuyến tính dưới dạng ma trận. 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

6  Kinh tế vi mô  

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về kinh tế vi mô như: Cơ chế vận 

hành của các thị trường, hành vi ứng xử của 

người tiêu dùng, hành vi ứng xử của doanh 

nghiệp trên thị trường nhằm đạt được hiệu quả 

kinh tế cao nhất, vai trò của giá cả thị trường 

và chức năng quản lý vi mô của chính phủ 

trong việc điều tiết thị trường 

3 Học kì 1 

- Chuyên 

cần: 10% 

- Bài kiểm tra 

giữa kì + 

Bài tập 

nhóm: 30% 

- Thi kết thúc 

học phần 

(Tự luận): 

60% 

7  Tin học đại cương  

Học phần nầy trang bị các kiến thức & kỹ 

năng sử dụng máy tính cho tất cả sinh viên các 

ngành, định hướng người học về khả năng ứng 

dụng máy tính & Internet. 

3 Kì 1 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

8  
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

lý luận cơ bản của kinh tế chính trị học Mác – 

Lênin, Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà 

nước về giá trị, gia trị thặng dư, độc quyền nhà 

nước, Sở hữu và quan hệ lợi ích kinh tế; Kinh 

tế thị trường định hướng XHCN; Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri 

thức; Sự vận dụng lý luận kinh tế chính trị học 

Mác – Lênin. Qua đó góp phần hình thành kỹ 

năng tư duy logic, phân tích, đánh giá phản 

biện… 

2 Kỳ 2 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

9  Quản lý học 

Giúp cho sinh viên hiểu về quản lý, nhà quản 

lý, chức năng của nhà quản lý, môi trường 

quản lý và ra quyết định trong quản lý 

2 Kỳ 1 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

10  Logic học 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về đặc 

điểm, kết cấu logic của các hình thức tư duy 

như khái niệm, phán đoán, suy luận; Phân tích 

và chứng minh các thao tác, các quy tắc logic; 

Làm rõ nội dung, cơ sở khách quan, yêu cầu 

và ý nghĩa của quy luật tư duy logic; Làm rõ 

về bản chất và vai trò của giả thuyết, chứng 

minh, bác bỏ. Thêm vào đó trong mỗi vấn đề, 

khi học xong phần lí thuyết đều có sự vận 

dụng những kiến thức logic vào cuộc sống, 

nhất là vận dụng trong lĩnh vực hoạt động 

pháp luật 

2 Kì 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

11  Anh văn 1  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu 

để người học có thể giao tiếp thành công ở 

mức độ Elementary, các kỹ thuật học ngoại 

ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 Kỳ 2 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

12  
Nguyên lý thống 

kê kinh tế 

Cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản 

trong thống kê kinh tế, giúp sinh viên phát 

triển các kỹ năng cần thiết, đáp ứng các yêu 

cầu nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh 

vực liên quan 

3 

Thực 

hành, 

đánh giá 

bài tập, 

kiểm tra 

viết 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

13  
Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 Kỳ 1 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

14  Kinh tế vĩ mô  

Học phần cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về sự vận hành của tổng thể nền 

kinh tế như:  sự mô tả và đo lường các biến số 

kinh tế vĩ mô như tổng sản lượng (thu nhập) 

quốc gia, giá cả và lạm phát, việc làm, thất 

nghiệp, tiền tệ, ...  Bên cạnh đó, học phần 

3 Học kì 2 

Chuyên cần: 10% 

Bài kiểm tra giữa kì 

+ Bài tập nhóm: 

30% 

Thi kết thúc học 

phần (Tự luận): 60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

nghiên cứu về sự biến động kinh tế trong ngắn 

hạn, các cú sốc phía cung và phía cầu và vai 

trò của các chính sách ổn định 

15  Chính trị học 

Học phần Chính trị học nghiên cứu, làm 

rõ những vấn đề cơ bản của đời sống chính trị, 

các mối quan hệ xung quanh việc giành, giữ, 

sử dụng hoặc chi phối quyền lực nhà nước; 

nghiên cứu đời sống chính trị trong quốc gia, 

đời sống chính trị quốc tế. 

 

2 Kì 2 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

16  
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Sinh viên nắm được bối cảnh lịch sử - xã hội, 

các nhân tố góp phần hình thành và phát triển 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Sinh viên nắn được hệ thống tư tưởng, văn 

hóa và đạo đức của Hồ Chí Minh 

- Những sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực 

tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh 

- Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay 

- Xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 

vào sự phát triển đất nước, biết vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong học tập, rèn luyện 

đạo đức, tác phong công tác của bản thân và 

dũng cảm đấu tranh chống những quan điểm 

và hiện tượng sai trái. 2 

Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

17  

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam  

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu 

tranh giành chính quyền; đường lối kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược ( 1945 – 1975);; đường lối của Đảng 

thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản 

của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác; đường lối xây dựng hệ thống chính 

trị; đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; 

giải quyết các vấn đề XH và đường lối đối 

ngoại của Đảng ta; Phát triển các kĩ năng phân 

tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá các vấn 

đề khoa học. 

2 Kì 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

18  
Chủ nghĩa Xã hội 

khoa học 

 Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức 

cơ bản về quá trình hình chủ nghĩa xã hội 

- Giúp sinh viên hiểu được sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân,  

2 Kì 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Giúp sinh viên hiểu được những vấn vấn đề 

về chính trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

- Vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, 

nhận định những vấn đề chính trị - xã hội của 

đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội 

(CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt 

Nam 

- Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng 

đắn, niềm tin về con đường XHCN mà Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

19  Anh văn 2  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu 

để người học có thể giao tiếp thành công ở 

mức độ Pre-intermediate; các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

2 Kì 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

20  Anh văn 3  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên; Cung cấp những kiến thức thiết yếu 

để người học có thể giao tiếp thành công ở 

mức độ Pre-intermediate; Cung cấp các kỹ 

thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự 

học tiếng Anh. 

2 Kì 4 

10% chuyên cần; 

30% giữa kỳ; 60% 

cuối kì 

21  
Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Học phần cung cấp chủ đề khác nhau liên 

quan đến chủ đề quản lý nhà nước. Đồng thời 

có những mục cụ thể để phát triển đầy đủ các 

kỹ năng tiếng Anh: ngữ pháp, nghe, nói, đọc, 

viết nhằm giúp người học có thể giao tiếp 

trong môi trường nhà nước.  

 

2 Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

22  
Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 Kì 2  

23  
Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 Kì 3 

 

24  
Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 Kì 4 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

25  
Lý luận Nhà nước 

và pháp luật 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những 

chế định cơ bản nhất của Luật Hiến pháp 

Việt Nam với tư cách là ngành luật chủ đạo 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

4  

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

26  
Lý luận Hành 

chính Nhà nước  

Hành chính nhà nước là một dạng quản 

lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà 

nước, sử dụng pháp luật nhà nước để điều 

chỉnh mọi hành vi của con người trên tất cả 

các mặt của đời sống xã hội, do các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước thực hiện nhằm thoản 

mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì 

sự ổn định và tăng cường phát triển xã hội. 

3  

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

27  Luật hiến pháp 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những 

chế định cơ bản nhất của Luật Hiến pháp 

Việt Nam với tư cách là ngành luật chủ đạo 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2  

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

28  Luật hành chính 

Môn học nghiên cứu về tổ chức và vận hành 

của các cơ quan hành chính, cũng như các 

phương tiện, công cụ mà các cơ quan này sử 

dụng trong quản lý xã hội, quản lý hoạt động 

kinh doanh; mối quan hệ giữa cơ quan hành 

chính với đối tượng bị quản lý. Trong môn 

học, người học sẽ tiếp cận các khái niệm căn 

bản như: tổ chức cơ quan hành chính, cán bộ 

công chức; các quyết định hành chính, các loại 

thủ tục hành chính; vấn đề xử lý vi phạm hành 

chính, vấn đề khiến nại và khởi kiện vụ án 

hành chính. Đặc biệt có liên hệ chặt chẽ vào 

hoạt động kinh doanh – trong tất cả các lĩnh 

vực nghiên cứu tương ứng. 

3  

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

29  
Hệ thống thông 

tin quản lý 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

thông tin và hệ thống thông tin quản lý; qui 

trình, công cụ và phương pháp phát triển hệ 

thống thông tin 

2 Kỳ 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

30  

Tổ chức bộ máy 

hành chính nhà 

nước  

Học phần cung cấp những vấn đề lý luận 

chung về tổ chức và tổ chức hành chính nhà 

nước. Trên cơ sở đó, trình bày cách thức tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước nói chung 

và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

CHXHCN Việt Nam nói riêng  

2 Học kì 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

31  
Thủ tục hành 

chính  

Môn học trình bày những vấn đề cơ bản về thủ 

tục hành chính; vai trò của chúng trong hoạt 

động của bộ máy nhà nước; quy trình khoa 

học của việc xây dựng và thực hiện các thủ tục 

hành chính. Trên cơ sở đó, người học có thể 

vận dụng kiến thức của môn học trong việc 

xây dựng các thủ tục hành chính có liên quan 

đến hoạt động quản lý về công tác văn thư, lưu 

trữ cũng như thực hiện một số nghiệp vụ trong 

công tác văn thư và lưu trữ 

2 Kỳ 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

32  
Phân tích chính 

sách công 

Học phần sẽ giới thiệu những khái niệm cơ 

bản và quy trình phân tích chính sách công, 

đồng thời giới thiệu một số phương pháp, mô 

hình, công cụ phân tích mới thường được sử 

dụng trong các phân tích chính sách công 

nhằm trang bị cho học viên một nền tảng 

phương pháp chắc chắn. 

 

3 Ki 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

33  
Quản lý nhà nước 

về xã hội  

Môn học giúp sinh viên hiểu biết về các quy 

luật hình thành, vận động và phát triển xã hội; 

các nội dung, phương pháp và hình thức quản 

lý xã hội của Nhà nước. Trên cơ sở đó sẽ trang 

bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xã hội và 

quản lý nhà nước về xã hội; hình thành thái độ 

và ý thức trách nhiệm cho sinh viên trong quá 

trình học tập và thực thi nhiệm vụ sau khi ra 

trường và hình thành kỹ năng quản lý nhà 

nước về xã hội cho sinh viên. 

3 Kỳ 7 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

34  

Quản lý nhà nước 

về nông thôn-đô 

thị  

Nội dung học phần trình bày về tổng quan đô 

thị và quản lý đô thị, bộ máy quản lý nhà nước 

về đô thị, quản lý quy hoạch và kiểm soát phát 

triển đô thị, quản lý kinh tế đô thị, đất đai và 

nhà ở đô thị,... Bên cạnh đó, môn học còn giới 

thiệu về vai trò của nông thôn trong việc phát 

triển đất nước, nêu ra được các quan điểm, 

mục tiêu và định hướng phát triển nông 

nghiệp nông thôn cho những giai đoạn tiếp 

theo. 

2 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

35  Kinh tế công  

   Tìm hiểu về tính hiệu quả của thị trường, 

khu vực công và vai trò của nó trong nền kinh 

tế. Cơ sở kinh tế của Chính phủ về hàng hóa 

công cộng, chi tiêu công cộng của Chính phủ, 

các chính sách chi tiêu công cộng của Chính 

phủ; cơ sở kinh tế và các chính sách điều tiết 

của chính phủ khi xuất hiện các yếu tố ngoại 

vi. Cơ sở kinh tế cảu các hoạt động sản xuất 

công cộng và của bộ máy hành chính. Tìm 

hiểu cụ thể các chương trình chi tiêu của 

Chính phủ trong khu vực công công: giáo dục, 

y tế, an sinh xã hội...và các lý thuyết căn bản 

về thuế; sự tác động của thuế trong thị trường, 

hệ quả kinh tế của thuế, các nguyên lý đánh 

thuế. 

3 Kì 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

36  
Quản lý nhà nước 

về kinh tế  

Cung cấp những kiến thức cơ bản có hệ thống 

về quản lý Nhà nước nói chung, quản lý Nhà 

nước về kinh tế nói riêng, bao gồm: Nhà nước 

và quản lý Nhà nước, đặc điểm, đối tượng của 

quản lý Nhà nước về kinh tế, mục tiêu, nguyên 

tắc, công cụ và phương pháp quản lý Nhà 

nước về kinh tế, các chức năng cơ bản của 

quản lý Nhà nước về kinh tế, văn bản và quyết 

định trong quản lý Nhà nước về kinh tế, cơ cấu 

và công chức trong bộ máy quản lý Nhà nước 

về kinh tế. 

3 Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

37  Hành chính công 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về quản lý hành chính công nói 

chung, quản lý hành chính công trong lĩnh vực 

kinh tế, tài chính tiền tệ nói riêng. Môn học 

cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về 

công nghệ hành chính cũng như giúp sinh viên 

nắm được quá trình cải cách hành chính công 

ở nước ta hiện nay. 

3 Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

38  

Quản lý nhà nước 

về dân tộc và tôn 

giáo 

Trang bị cho học sinh những kiến thức chung, 

cơ bản nhất về dân tộc, tôn giáo, giải quyết 

vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của 

2 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước 

ta hiện nay. 

 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

39  
Dự báo Nhà nước 

về kinh tế  

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về 

khoa học dự báo phát triển kinh tế xã hội gồm: 

khái niệm, đối tượng nghiên cứu, bản chất, 

chức năng, cơ sở khoa học của dự báo, các 

nguyên tắc dự báo. Trọng tâm là nghiên cứu 

các phương pháp dự báo: Phương pháp ngoại 

suy xu thế, phương pháp mô hình hóa, phương 

pháp chuyên gia... áp dụng các phương pháp 

vào dự báo thị trường. 

2 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

40  Kinh tế phát triển 

Nội dung cơ bản của môn học bao gồm hai 

phần: Phần I tập trung tìm hiểu bản chất, nội 

dung của tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh 

tế. Mối quan hệ giữa tăng trưởng với phân 

phối thu nhập và giảm nghèo cũng được 

nghiên cứu trong phần này. Phần II sẽ phân 

tích những tác động của các yếu tố đầu vào 

như lao động, vốn và tài nguyên thiên nhiên 

đến tăng trưởng kinh tế cả ở mặt lý thuyết lẫn 

thực tiễn. Môn học sẽ giới thiệu cho học viên 

các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế 

để có thảo luận về những thay đổi về mặt kinh 

tế xã hội ở các nước. Các hệ quả của các mô 

hình phát triển sẽ được phân tích, so sánh rồi 

từ đó có thể rút ra các mặt tích cực cũng như 

các đe dọa phát sinh từ quá trình phát triển cho 

các nước đang phát triển, đặc biệt là Việt 

Nam. 

2 Kì 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

41  Tài chính công 

Môn học đề cập đến các chính sách, các công 

cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực 

hiện vai trò của mình và sự vận hành các công 

cụ đó trong điều kiện của Việt nam. Môn học 

tài chính công vừa đề cập đến các vấn đề có 

tính nguyên lý đồng thời cũng có các vấn đề 

mang tính nghiệp vụ cụ thể, các vấn đề liên 

quan đến các chế độ, chính sách của Nhà 

nước, đặc biệt là các chính sách về quản lý 

ngân sách nhà nước, chính sách thuế, chính 

sách về nợ và quản lý nợ của chính phủ. 

2 Kì 7 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

42  

Quản lý nguồn 

nhân lực trong tổ 

chức công 

Môn học giới thiệu các chức năng quản trị 

nhân sự nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cần thiết để quản lý con người trong các 

tổ chức công một cách hiệu quả, bao gồm bốn 

3 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

lĩnh vực chủ yếu: hoạch định nguồn nhân lực, 

thu hút và tuyển chọn, đào tạo và phát triển, 

và duy trì – quản lý. Bên cạnh đó, sinh viên 

được trao dồi các kỹ năng quản lý như phân 

tích công việc, đánh giá kết quả làm việc, 

phỏng vấn ứng viên… Hoàn tất môn học, sinh 

viên sẽ có đủ khả năng dự đoán và giải quyết 

các vấn đề liên quan đến sử dụng lao động 

trong một tổ chức công. 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm 

tra giữa kì: Điểm 

thành phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

43  
Tâm lý học trong 

quản lý nhà nước 

Học phần cung cấp những kiến tức cơ bản về 

hoạt động và tâm lý trong quản lý hành chính 

nhà nước, nội dung của học phần bao gồm: 

Những đặc điểm tâm lý của người quản lý 

lãnh đạo và người thừa hành; Hoạt động lao 

động của công  chức trong công sở, những đặc 

điểm tâm lý của hoạt động quản lý, ảnh hưởng 

của yếu tố tâm lý đối với sự điều hành công 

vụ; Giao tiếp trực tiếp trong tập thể và những 

hiện tượng tâm lý xã hội xuất hiện trong các 

quan hệ liên cá nhân; phong cách quản lý theo 

các giai đoạn phát triển của tập thể; những 

xung đột tâm lý trong tập thể và cách khắc 

phục; Các phẩm chất tâm lý của người quản lý 

hành chính nhà nước và những sai lầm cần 

tránh trong lãnh đạo con người. 

2 Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

44  
Kỹ thuật soạn 

thảo văn bản 

Kĩ năng soạn thảo một số văn bản hành chính 

thông dụng là học phần chuyên đề có tính ứng 

dụng, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn 

bản hành chính thông dụng và kĩ năng soạn 

thảo văn bản hành chính thông dụng trong 

những tình huống cụ thể. 

 

3 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

45  

Quản trị chiến 

lược khu vực 

công 

Môn học Quản trị chiến lược khu vực Công 

tập trung thảo luận những khái niệm, các quá 

trình và các công cụ chủ yếu trong Quản trị 

khu vực Công, đặc biệt chú trọng đến những 

chủ đề thực tiễn trong việc quản lý chiến lược 

các tổ chức trong khu vực công, phát triển kỹ 

năng quản lý hiện đại, và những chủ đề mới 

trong việc hoàn thiện quản lý khu vực công 

trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.  

2 Kì 7 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

46  
Giao tiếp cộng 

đồng 

Giao tiếp cộng đồng vừa là môn học lý thuyết, 

vừa là môn học thực hành. Trong quá trình 

học tập, người học được trang bị những kiến 

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

2 Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

thực hành để rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến 

thức môn học vào các tình huống giao tiếp 

hằng ngày cũng như trong hoạt động nghề 

nghiệp sau này 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

47  Đạo đức công vụ 

Học phần gồm hệ thống những lý luận cơ bản 

về đạo đức học như: Khái niệm đạo đức, quy 

trình hình thành đạo đức, quan hệ đạo đức, đạo 

đức xã hội và  đạo đức cá nhân. Nội dung đạo 

đức nghề nghiệp và những vấn đề về công 

chức công vụ. Từ đó nghiên cứu đạo đức thực 

thi công vụ của công chức bao gồm: quá trình 

hình thành đạo đức công vụ của công chức, 

các yếu tố của đạo đức công vụ, phẩm chất 

đạo đức cá nhân và nghề nghiệp của công 

chức, những chuẩn mực pháp luật quy định. 

Tìm hiểu những nguyên tắc chung xây dựng 

pháp luật về đạo đức công vụ, pháp luật về đạo 

đức công vụ ở Việt Nam và một số nước trên 

thế giới. 

2 Kỳ 7 

48  
Thống kê kinh tế-

xã hội 

Học phần trình bày những vấn đề chung của 

khoa học thống kê, cách thức thu thập và trình 

bày dữ liệu thống kê, mô tả dữ liệu bằng các 

đặc trưng thống kê, phân tích dãy số thời gian, 

chỉ số thống kê, điều tra chọn mẫu và ước 

lượng thống kê, kiểm định các giả thuyết, kỹ 

thuật phân tích phương sai và những vấn đề 

liên quan đến hồi qui và tương quan giữa các 

hiện tượng kinh tế-xã hội. 

2 Kì 2 

49  

Pháp luật về 

phòng chống 

tham nhũng  

Môn học cung cấp những kiến thức, văn bản, 

hệ thống pháp luật về phòng chống tham 

nhũng ở Việt Nam, quan điểm của Đảng và tư 

tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham 

nhũng và biện pháp phòng chống tham nhũng; 

đồng thời môn học giúp sinh viên nhận thức 

được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và 

xã hội trong phòng chống tham nhũng 

2 Kì 5 

50  Kế toán công  

Kế toán công là một môn học đề cập đến 

những kiến thức kế toán cơ bản đồng thời gắn 

với đặc trưng của các đơn vị, tổ chức thuộc 

lĩnh vực hoạt động nhà nước. Môn học kế toán 

công sẽ cung cấp cho người học: 

- Khái quát về đặc điểm, công tác kế toán 

ở các tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động 

nhà nước. 

- Nguyên tắc, phương pháp hạch toán 

từng phần hành kế toán cụ thể 

- Cách lập các báo cáo tài chính của các 

tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực công 

 

2 Kì 7 



 

75 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

51  Kinh tế đầu tư 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về kinh tế đầu tư. Bao gồm: những 

kiến thức về đầu tư, phương pháp xây dựng kế 

hoạch đầu tư, Quản lý các hoạt động đầu tư; 

Phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả tài 

chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

đầu tư; Các phương pháp đánh giá các phương 

án kỹ thuật về mặt kinh tế; Phương pháp thẩm 

định giá bất động sản trong hoạt động đầu tư; 

Phương pháp đấu thầu và quản lý nhà nước 

trong hoạt động đấu thầu. 

3 Kì 5 

52  
Marketing địa 

phương 

Môn học “Marketing địa phương” nghiên cứu 

cách thức các địa phương thu hút các nguồn 

lực để phát triển kinh tế. Từ dó, góp phần vào 

mục tiêu thúc đẩy sự thịnh vuợng và nâng cao 

mức sống, phúc lợi xã hội cho cư dân địa 

phương mình.  

2 Kì 5 

53  
Hoạt động ngoại 

khóa 

Chương trình đào tạo được thiết kế với việc 

bổ sung đa dạng các hoạt động ngoại khóa, hỗ 

trợ người học phát triển các kĩ năng, thái độ 

cần thiết để đạt được các PLOs 

2 tuần Kì 5 Viết báo cáo thực tế 

54  
Thực tập tốt 

nghiệp 

Học phần báo cáo thực tập tốt nghiệp trang bị 

cho sinh viên kĩ năng thực hành trong môi 

trường làm việc thực tế. Vận dụng những kiến 

thức và kĩ năng đã được học vào thực tiễn hoạt 

động quản lý tại các đơn vị hành chính. Qua 

đợt thực tập, sinh viên còn được rèn luyện tác 

phong làm việc chuyên nghiệp trong môi 

trường làm việc thực tế. 

4 Kì 8 

Đơn vị thực tập đánh 

giá 30% (điểm thành 

phần) 

55  

Học phần bổ sung 

chọn 6 tín chỉ 

trong kiến thức 

chuyên đề tự chọn 

 6   

Học phần tự chọn (8TC)      

56  Văn thư, lưu trữ 

Môn học cung cấp kiến thức, kỹ năng liên 

quan đến việc sử dụng và quản lý công văn 

giấy  tờ hành chính và chuyên môn để sinh 

viên khi ra trường có thể hành nghề được đào 

tạo đúng các quy định hiện hành về công tác 

hành chính văn phòng. Môn học sẽ giúp sinh 

viên học tốt hơn những môn học của chuyên 

ngành vì biết khai thác và áp dụng các quy 

định pháp luật hiện hành có liên quan đến 

ngành nghề được đào tạo và áp dụng trong 

thực tế hành nghề sau khi ra trường. 

2 Kì 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

57  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh 

viên ngành kinh tế cần có là khả năng phân 

tích vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề 

kinh tế. Môn học phương pháp nghiên cứu sẽ 

2 Kì 7 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát 

triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung 

nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, chuyển 

vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và 

phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên 

cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu. 

Sinh viên sẽ học nhiều cách thức khác nhau 

để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên 

cứu sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết 

vấn đề. Do đó kết quả nghiên cứu không thể 

giải thích toàn bộ, nó chỉ mang giá trị giải 

thích một phần hiện thực. Thực hiện một 

nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt nhất 

để học môn học này. 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

58  
Kỹ năng tạo động 

lực làm việc 

Học phần này trình bày khái quát về tạo động 

lực làm việc cho nhân viên, qua đó nêu lên 

những kỹ năng quan trọng đối với nhà quản lý 

cần để tạo động lực làm việc cho nhân viên. 

Tuy nhiên, quá trình tạo động lực làm việc gặp 

nhiều khó khăn trong môi trường tổ chức, đòi 

hỏi các nhà quản lý phải là ngưới có đầy đủ 

phẩm chất của một nhà quản lý. 

 

2 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

59  
Kỹ năng xây dựng 

và quản lý dự án 

Môn học cung cấp cho người học những kiến 

thức chuyên sâu về đặc điểm dự án, mối quan 

hệ giữa chương trình, dự án và kế hoạch; đầu 

tư và dự án; đánh giá nhu cầu của địa phương 

để lựa chọn và xây dựng dự án.  

2 Kì 7 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

60  
Lý thuyết hành vi 

tổ chức 

Môn học nghiên cứu về những hành vi cá 

nhân  trong tổ chức, tìm hiểu những thay đổi, 

xung đột về hành vi cá nhân, nhóm trong tổ 

chức nhằm mục đích thiết kế và thay đổi 

hành vi tổ chức để đạt hiệu quả cao hơn. Môn 

học sẽ giúp sinh viên (SV) hiểu được những 

những kiến thức về hành vi tổ chức, chuẩn bị 

cho mình những kỹ năng, kinh nghiệm cũng 

như có thái độ tự tin và phù hợp với nhu cầu 

của doanh nghiệp trong và ngoài nước để tự 

tin bước vào môi trường làm việc cũng phát 

triển bản thân trong bất kỳ tổ chức nào.  

2 Kì 6 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

61  
Phát triển cộng 

đồng 

Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung 

chương trình môn học được cấu trúc thành 5 

chương: Chương 1 nhằm giới thiệu tổng quát 

2 Kì 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

về Phát triển cộng đồng. Trong chương 2  trình 

bày các bước thực hiện từ lúc tác viên cộng 

đồng chọn cộng đồng, thâm nhập cộng đồng, 

cùng với người dân tìm hiểu và phân tích các 

vấn đề và nhu cầu của cộng đồng đến giai đoạn 

tác viên rút lui sau khi đã hoàn thành nhiệm 

vụ. Từ đó, những thuận lợi góp phần thúc đẩy 

các bước phát triển tốt hơn và những khó khăn 

mà tác viên cộng đồng phải đương đầu và giải 

quyết những mâu thuẩn để tạo sự hợp tác tốt 

trong cộng đồng được trình bày trong chương 

3. Chương 4 đi sâu nghiên cứu vai trò của một 

người cộng tác viên và trang bị 1 số kỹ năng 

để phát triển cộng đồng. Ở chương cuối trình 

bày cách thức xây dựng và thực hiện một dự 

án phát triển cộng đồng. 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

62  
Phân tích kinh tế - 

xã hội 

Môn học này nhằm giới thiệu cho người học 

lý do, chức năng, cũng như các giá trị cho việc 

đánh giá/phân tích chính sách, các thiết kế và 

phương pháp đánh giá việc thực hiện chương 

trình/chính sách công. Các chủ đề bao gồm lý 

do và việc sử dụng các kết quả đánh giá, các 

loại hình thiết kế đánh giá khác nhau, các 

phương pháp đánh giá định tính, định lượng 

và phương pháp đánh giá hỗn hợp, đạo đức 

đánh giá, quản lý và sử dụng kết quả đánh giá. 

2 Kì 4 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

63  
Cải cách hành 

chính 

Trên cơ sở cung cấp cho học viên những lý 

luận chung về cải cách hành chính, môn học 

giúp học viên nắm được các cuộc cải cách 

hành chính lớn trong lịch sử của nước ta. Qua 

đó học viên nhận thức, đánh giá được tác động 

và ảnh hưởng của cải cách hành chính đối với 

hoạt động của bộ máy nhà nước và sự phát 

triển xã hội. Người học có thể rút ra được 

những bài học kinh nghiệm từ lịch sử về vấn 

đề cải cách hành chính để kế thừa trong công 

cuộc cải cách hành chính hiện nay. 

2 Kỳ 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

64  
Hành chính văn 

phòng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức lý luận cơ bản về chức năng, nhiệm 

vụ, vai trò của văn phòng; những cơ sở lý luận 

và kỹ năng tiến hành một số hoạt động nghiệp 

vụ hành chính văn phòng như: đảm bảo thông 

tin cho hoạt động quản lý, lập chương trình, 

kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý hội 

họp;thực hiện công tác hậu cần, tiếp khách, 

công tác văn thư và công tác lưu trữ... 

 

2 học kỳ 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

65  

Kỹ năng quản lý 

trong xung đột 

công vụ 

Học phần kỹ năng quản lý trong xung đột công 

vụ trình bày những vấn đề khái quát về xung 

đột công vụ, những đặc trưng cơ bản của xung 

2 kì 3 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đột khu vực công ở Việt Nam. Đồng thời, học 

phần xây dựng các kỹ năng quản lý và giải 

quyết xung đột cho các nhà quản lý. 

 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

66  

Báo cáo chuyên 

đề về quản lý nhà 

nước 

Hoc phần đề án môn học giúp sinh viên củng 

cố, tổng hợp và phát triển những kiến thức lý 

thuyết chuyên ngành đã được học. Trang bị 

cho sinh viên các kĩ năng đọc hiểu, soạn thảo 

và tổng hợp các vấn đề lý luận cũng như thực 

tiễn phục vụ chuyên môn nghề nghiệp. 

 

2 kì 7 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

67  
Thực hành soạn 

thảo văn bản 

Đề án này giúp sinh viên hoàn thành bài soạn 

thảo văn bản theo đúng quy định của nhà nước  
2 Kì 5 

Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: Điểm 

thành phần 10% 

-Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm thành 

phần 60% 

 

7. Kinh doanh nông nghiệp 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 
Nhập môn 

ngành 

Học phần nhằm giới thiệu ngành học, giúp 

sinh viên hiểu hơn về ngành học được đào 

tạo, các học phần, kiến thức, kỹ năng được 

đào tạo trong quá trình học và những định 

hướng nghề nghiệp trong tương lai, phương 

pháp học tập hiệu quả và hoạch định chiến 

lược học tập phù hợp. 

1 1 
100% Kiểm tra 

viết 

2 

Các nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-

Lênin phần 1 

Cung cấp những kiến thức chung về Triết 

học, thế giới quan và phương pháp luận, 

những kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ 

bản của Phép biện chứng duy vật, các quy 

luật cơ bản của Phép biện chứng duy vật, lý 

luận nhận thức duy vật biện chứng, hình thái 

kinh tế xã hội, Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

2 1 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

3 
Pháp luật đại 

cương 

Cung cấp cho người học những kiến thức 

pháp lý về những vấn đề lý luận chung nhất 

về nhà nước và pháp luật Việt Nam, quy 

định cơ bản của pháp luật Việt Nam trong 

lĩnh vực luật hành chính, luật dân sự, luật 

hôn nhân gia đình, luật lao động và luật hình 

sự. 

2 1 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

4 
Tin học văn 

phòng 

- Trang bị các kiến thức tổng quan về mạng 

máy tính và Internet; các xu hướng ứng dụng 

CNTT hiện đại trong doanh nghiệp. 

- Trang bị kiến thức về bảo mật và an toàn 

thông tin cá nhân và trong các tổ chức, doanh 

nghiệp. 

- Trang bị kỹ năng tổ chức công việc cá 

nhân, làm việc nhóm; lưu trữ và khai thác dữ 

liệu trực tuyến trên môi trường mạng máy 

tính. 

- Trang bị kỹ năng soạn thảo văn bản nâng 

cao với MS. Word. 

- Trang bị kỹ năng tổ chức và phân tích dữ 

liệu nâng cao với bảng tính MS.Excel. 

- Trang bị kỹ năng xây dựng bài thuyết trình 

và phương pháp thuyết trình hiệu quả với 

MS. Powerpoint. 

3 1 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

5 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế cung 

cấp cho sinh viên các công cụ toán học cơ 

bản bao gồm: hàm số, dãy số, chuỗi số, ma 

trận, hệ phương trình, hệ bất phương trình, 

vi tích phân, phương trình vi phân, phương 

trình sai phân, và các ứng dụng của các công 

cụ toán này trong việc giải thích, phân tích 

và giải quyết các vấn đề quan trọng trong 

kinh tế và kinh doanh. Giúp sinh viên hiểu 

rõ bản chất, ý nghĩa của hệ thống các công 

cụ toán học cơ bản bao gồm lý thuyết ma 

trận, hệ phương trình, đạo hàm, tích phân, ... 

là nền tảng để giải thích các hiện tượng và 

quá trình kinh tế và kinh doanh. Trang bị cho 

sinh viên kỹ năng ứng dụng các công cụ toán 

học hữu dụng để giải thích bản chất, mô hình 

hóa và giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới 

góc độ logic toán học, đồng thời giúp sinh 

viên có khả năng phân tích, đánh giá các kết 

quả đạt được, sau đó vận dụng vào các hiện 

tượng kinh tế và kinh doanh. 

4 1 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

6 Kinh tế vi mô 

Môn học nghiên cứu cách thức các hộ gia 

đình và các đơn vị kinh tế ra quyết định và 

tương tác của họ trên các loại thị trường khác 

nhau (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh 

tranh độc quyền và độc quyền nhóm). Môn 

học sẽ bàn đến các nguyên lý của kinh tế học 

3 1 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

vi mô; cung và cầu hàng hóa; lý thuyết về 

hành vi của công ty và cá nhân; cạnh tranh 

và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học 

cũng bàn đến tác động về sự can thiệp thị 

trường của chính phủ bằng các chính sách 

như thuế, trợ giá, thương mại quốc tế, kiểm 

soát giá, điều tiết độc quyền...Ngoài ra môn 

học yêu cầu về khả năng áp dụng công cụ 

toán học trong phân tích kinh tế và kỹ năng 

áp dụng các kiến thức đạt được để giải thích 

các vấn đề thực tiễn. 

7 Quản trị học 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về quá trình ra quyết định, các nhân tố tác 

động đến tổ chức trong môi trường kinh 

doanh và công việc của nhà quản trị. 

3 1 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

8 

Các nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-

Lênin phần 2 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, bản 

chất và quy luật vận động của sản xuất hàng 

hóa; phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

thời kì tự do cạnh tranh, thời kì độc quyền và 

vị trí lịch sử của Chủ nghĩa tư bản; kiến thức 

cơ bản về hình thái kinh tế xã hội Cộng sản 

chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế xã hội 

cách mạng XHCN; thực tiễn xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam. 

3 2 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

9 Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên, cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành công 

ở mức độ Elementary, các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

3 2 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

10 Kinh tế vĩ mô 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô. Bao 

gồm: Giới thiệu về Kinh tế vĩ mô, cách thức 

hoạt động của thị trường; Đo lường các biến 

số cơ bản của kinh tế vĩ mô như tổng sản 

lượng, mức giá của nền kinh tế; Cơ chế hoạt 

động của nền kinh tế trong dài hạn; Tiền tệ 

và giá cả trong dài hạn; Kinh tế vĩ mô của 

nền kinh tế mở và xem xét cách thức hoạt 

động của nền kinh tế trong ngắn hạn. 

3 2 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

11 
Giáo dục thể 

chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2 

  

12 
Nguyên lý kế 

toán 

 cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về các nguyên tắc và áp dụng của kế toán 

tài chính để họ có thể hiểu được dữ liệu kế 

toán được xử lý và sử dụng như thế nào trong 

việc đề ra các quyết định trong các doanh 

nghiệp. Nội dung chính của học phần bao 

gồm cân bằng kế toán và quy trình (xử lý 

3 2 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

thông tin) kế toán, phương pháp kế toán các 

yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh, công 

việc kế toán cuối kỳ, và trình bày các yếu tố 

cơ bản trên các báo cáo tài chính. 

13 

Thống kê kinh 

doanh và kinh 

tế 

Cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản 

trong thống kê kinh tế, giúp sinh viên phát 

triển các kỹ năng cần thiết, đáp ứng các yêu 

cầu nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh 

vực liên quan. 

3 2 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

14 
Giáo dục Quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục 

toàn diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và 

sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh 

chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực 

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức 

cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế 

lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường 

lối quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà 

nước về quốc phòng - an ninh; có một số kỹ 

năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 tuần 2 
Chứng chi quốc 

phòng 

15 
Giao tiếp trong 

kinh doanh 

 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong 

kinh doanh như: nội dung và hình thức giao 

tiếp; bản chất xã hội và hiệu quả của giao 

tiếp; các đặc điểm trong giao tiếp xã hội và 

giao tiếp trong kinh doanh; những nguyên 

tắc và kỹ năng cơ bản trong giao tiếp phục 

vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau này.  

3 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

16 Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên; cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành công 

ở mức độ Pre-intermediate; các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

2 3  10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

17 
Marketing căn 

bản 

Cung cấp các khái niệm cơ bản về marketing 

và tiến trình marketing theo quan điểm 

marketing hiện đại, hệ thống kiến thức về 

các hoạt động marketing theo định hướng 

tạo giá trị cho khách hàng nhằm trang bị tư 

duy về thị trường, khách hàng và định hướng 

khách hàng trong kinh doanh và rèn luyện 

khả năng nhận diện và phân tích các khái 

niệm và hoạt động marketing, ứng dụng 

phân tích trong môi trường kinh doanh thực 

tế. 

3 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

18 
Giáo dục thể 

chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 
1 3  
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

19 
Kế toán nông 

nghiệp 

Trang bị những kiến thức chuyên ngành về 

kế toán tài chính doanh nghiệp, các khái 

niệm và nguyên tắc kế toán chung, nội dung 

tổ chức công tác kế toán trong lĩnh vực nông 

nghiệp. Nội dung, quy trình, phương pháp 

hạch toán các đối tượng kế toán, trình bày và 

cung cấp các thông tin trong báo cáo tài 

chính theo các nguyên tắc, chuẩn mực và chế 

độ kế toán, đặc biệt có tham chiếu chuẩn 

mực kế toán liên quan nông nghiệp. 

3 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

20 
Kinh tế nông 

nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về vai trò, đặc điểm của kinh tế nông nghiệp, 

kinh tế học trong nông nghiệp, các nguồn lực 

sử dụng trong kinh tế nông nghiệp, tác động 

của tiến bộ khoa học công nghệ trong nông 

nghiệp, tác động của một số chính sách đối 

với nông nghiệp 

2 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

21 
Kinh doanh 

nông nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về các loại hình kinh doanh nông nghiệp, các 

nguyên lý kinh tế học và các kiến thức cơ 

bản về quản trị được ứng dụng trong lĩnh vực 

kinh doanh nông nghiệp từ việc lập kế hoạch 

kinh doanh cho đến việc triển khai tiêu thụ 

sản phẩm 

2 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

22 
Kinh tế phát 

triển 

Giúp sinh viên hiểu biết các khái niệm cơ 

bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế; cách 

tính các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng và phát 

triển; phân tích các yếu tố đóng góp vào tăng 

trưởng, tập trung vào những vấn đề trở ngại 

và khó khăn của các nước đang phát triển. 

Môn học còn nghiên cứu các lý thuyết và các 

mô hình tăng trưởng, thảo luận các mô hình 

tăng trưởng của nhiều quốc gia trên thế giới 

và khả năng áp dụng các kinh nghiệm của 

các nước phát triển cho các nước đang phát 

triển. Môn học sẽ tập trung vào một số chủ 

đề quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế ở 

các nước đang phát triển như đói nghèo, bất 

bình đẳng, toàn cầu hóa…. 

2 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

23 
Luật kinh 

doanh 

 trình bày những vấn đề cơ bản về chủ thể 

kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, các phần tiếp theo trình bày các quy 

định về hợp đồng dân sự; giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh, thương mại; và cuối 

cùng là trình tự và thủ tục phá sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

3 3 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

24 Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho 

sinh viên; Cung cấp những kiến thức thiết 

yếu để người học có thể giao tiếp thành công 

ở mức độ Pre-intermediate; Cung cấp các kỹ 

thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự 

học tiếng Anh. 

2 4 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

25 
Giáo dục thể 

chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 4  

26 

Phân tích dữ 

liệu và dự báo 

kinh tế thị 

trường 

Môn học này cung cấp những kiến thức căn 

bản về dự báo cũng như những mô hình và 

công cụ phổ biến được sử dụng để dự báo. 

Sinh viên sẽ được tiếp cận các mô hình định 

lượng bao gồm nhóm mô hình đơn biến (các 

phương pháp Holt. Holt-Winters và 

ARIMA, ARCH, ARCH –M, GARCH, 

GARCH-M và TARCH) và đa biến ( mô 

hình nhân quả Granger), và các ứng dụng 

của các mô hình này trong các phân tích thực 

tiễn. Sinh viên cũng sẽ được trang bị những 

hiểu biết về các phần mềm thông dụng hiện 

nay như Eviews và SPSS 

3 4 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

27 
Phân tích chuỗi 

giá trị 

Môn học tập trung giới thiệu các nội dung 

chính của chuỗi giá trị, ngành hàng và các 

phương pháp mô hình hóa và đánh giá chuỗi 

giá trị hoặc ngành hàng. Môn học chủ yếu 

thiên về các nội dung ứng dụng cho hàng hóa 

nông sản; và các cách thức ứng dụng trong 

phân tích chính sách sản xuất hàng 

hóa/chính sách nông nghiệp ở các mức độ 

ngành, vùng và quốc tế. 

 Môn học cũng giới thiệu các công cụ áp 

dụng để xây dựng chuỗi giá trị hoặc ngành 

hàng và áp dụng các kỹ thuật phân tích định 

tính, phân tích định lượng cho các ngành 

hàng cụ thể và phân tích chính sách. 

3 4 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

28 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống 

về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí 

Minh; Tạo lập những hiểu biết về nền tảng 

tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng 

và của cách mạng nước ta; Góp phần xây 

dựng nền tảng đạo đức con người mới 

2 4 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

29 

Quản trị dự án 

đầu tư trong 

nông nghiệp 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các 

kiến thức về quản lý dự án phát triển, đặc 

biệt các dự án phát triển nông nghiệp bao 

gồm các loại dự án có nguồn thu và không 

có nguồn thu 

 Nội dung của học phần bao gồm: Trình bày 

các khái niệm về dự án, quản trị dự án và các 

cấu trúc tổ chức để quản trị dự án; phân tích 

3 4 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

vai trò, trách nhiệm và các kỹ năng, phẩm 

chất cần phải có của nhà quản trị dự án; phân 

tích các phương pháp đánh giá, so sánh lựa 

chọn dự án; phân tích các phương pháp 

hoạch định, lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ 

của dự án; trình bày các phương pháp kiểm 

soát dự án và các vấn đề ảnh hưởng đến sự 

thành công của dự án. 

30 

Quy hoạch và 

phát triển nông 

thôn 

 giới thiệu tổng quan về các lý thuyết phát 

triển nông nghiệp và nông thôn chủ yếu và 

sự tiến triển của các lý thuyết này qua từng 

giai đoạn khác nhau và theo các quan điểm 

phát triển khác nhau. Học phần sẽ trình bày 

các khái niệm cơ bản về phát triển nông thôn 

và sự phát triển của các khái niệm này theo 

thời gian và chuyển biến kinh tế - xã hội và 

thể chế của các nền kinh tế; sau đó, sẽ đi sâu 

vào trình bày các thành phần của phát triển 

nông thôn toàn diện. Đồng thời, các giải 

pháp phát triển nông thôn, với hình thức như 

là các biện pháp vận dụng từ các lý thuyết 

trên sẽ được báo cáo cho học viên. 

3 4 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

31 
Kiến tập (thực 

tập năm 2) 

Giúp sinh viên có góc nhìn cơ bản về khía 

cạnh thực tế sau khi học xong khối kiến thức 

đại cương. Kiến tập năm 2 nhằm mục đích 

cho sinh viên quan sát cách thực hiện công 

việc, đúc kết kinh nghiệm thực tế cho bản 

thân 

2 4 

Đơn vị thực 

thực tập đánh 

giá 100% (điểm 

thành phần) 

32 
Quản lý nguồn 

lực tự nhiên 

Học phần cung cấp các khái niệm và kỹ năng 

quản lý tài nguyên thiên nhiên cho lợi ích tối 

đa, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản 

xuất nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp 

một cách bền vững, áp dụng các quy tắc an 

toàn và các quy định áp dụng trong môi 

trường nông nghiệp phù hợp với các chính 

sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp, áp dụng 

công nghệ thích hợp để cải thiện sản xuất, 

Phát triển và thực hiện một kế hoạch kinh 

doanh để tạo ra một thu nhập lợi nhuận và 

cung cấp các kỹ năng , kiến thức và kinh 

nghiệm trong quản lý tài nguyên và đưa ra 

quyết định trong phân bổ nguồn lực. 

3 5 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

33 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự 

ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; 

đường lối đấu tranh giành chính quyền; 

đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 – 1975); 

đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một 

số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục 

3 5 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

vụ cho cuộc sống và công tác; đường lối xây 

dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng 

và phát triển văn hóa; giải quyết các vấn đề 

XH và đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phát 

triển các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng 

hợp, hệ thống hoá các vấn đề khoa học 

34 
Giáo dục thể 

chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể 

chất bình thường, duy trì năng lực hoạt động, 

phát triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ 

năng vận động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 5  

35 
Marketing nông 

nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho học viên nắm 

vững những kiến thức nâng cao về 

marketing ứng dụng trong nông nghiệp: đặc 

điểm của một số tổ chức marketing; tổ chức 

thị trường thực phẩm theo hướng chuyên 

môn hoá và đa dạng hóa, phi tập trung hoá 

và liên kết; phương thức phát triển thị trường 

và tăng cầu nông sản; giải pháp để nâng cao 

năng lực mặc cả; tiêu chuẩn hoá, phân loại 

và vận chuyển thực phẩm. Những kiến thức 

thực tiễn marketing một số nông sản hàng 

hoá. 

3 5 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

36 

Phân tích chính 

sách nông 

nghiệp 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần 

thiết vế nội dung, ý nghĩa của các chính sách 

kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp. 

Giúp sinh viên vận dụng mô hình kinh tế học 

trong việc xem xét tác động của các chính 

sách nông nghiệp đến các đối tượng thụ 

hưởng khác nhau 

Sử dụng thành thạo một số phương pháp 

phân tích làm công cụ trong nghiê cứu chính 

sách kinh tế nông nghiệp. 

3 5 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

37 

Quản trị doanh 

nghiệp nông 

nghiệp 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về quản trị hoạt động trong một tổ chức 

đặc thù về nông nghiệp. Sinh viên có thể vận 

dụng những kiến thức cơ bản về hành vi 

riêng biệt của doanh nghiệp nông nghiệp, có 

thể vận dụng những hiểu biết về quản trị 

nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị 

marketing cũng như quản trị sản xuất vào 

trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó môn học cũng trang bị cho sinh 

viên những kiến thức nền tảng về những 

chính sách kinh tế gắn liền với nông nghiệp 

để sinh viên có thể nhận dạng được ảnh 

hưởng của những chính sách này đến sự phát 

triển của doanh nghiệp nông nghiệp. 

2 5 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

38 

Quy trình và 

công nghệ 

trong nông 

nghiệp 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức về các quy trình và công nghệ 

được sử dụng dụng trong sản xuất nông 

nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm nông 

3 5 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

nghiệp cho năng suất cao, sạch, an toàn cho 

người tiêu dùng, không ô nhiễm môi trường.  

 Học phần gồm những nội dung như: Kỹ 

thuật sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi; 

Biện pháp sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc 

bảo vệ thực vật và thuốc thú y; Tìm hiểu về 

thực hành nông nghiệp tốt (GAP); Quy trình 

sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp; 

Công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp; 

Công nghệ sinh học thực vật ; Công nghệ 

gen thực vật. 

39 

Tiếng Anh 

trong kinh 

doanh 

 gồm 4 bài. Mỗi đơn vị bài là chủ đề khác 

nhau liên quan đến chủ đề thương mại. Đồng 

thời có những mục cụ thể để phát triển đầy 

đủ 5 kỹ năng tiếng Anh: ngữ pháp, nghe, nói, 

đọc, viết 

3 6 

 10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

40 

Lập kế hoạch 

kinh doanh 

nông nghiệp 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức, kỹ năng về lập kế hoạch sản xuất, lập 

kế hoạch lao động, lập kế hoạch tiêu thụ, lập 

kế hoạch tài chính, dự kiến hiệu quả kinh tế 

trong kinh doanh nông nghiệp. Qua đó giúp 

sinh viên có thể thực hiện được bản kế hoạch 

kinh doanh nông nghiệp cho một doanh 

nghiệp cụ thể.  

3 6 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

41 

Quản trị rủi ro 

trong kinh 

doanh nông 

nghiệp 

Môn học này sẽ trình bày những khái niệm 

cơ bản về các rủi ro và phát triển các nền 

tảng để quản trị rủi ro trong kinh doanh nông 

nghiệp, đặc biệt là rủi ro về giá. Dựa trên các 

nền tảng thống kê, sinh viên sẽ nghiên cứu 

một số cách thức để đo lường rủi ro, đồng 

thời dự báo giá trong tương lai. Đây sẽ là nền 

tảng để sinh viên tiếp tục nghiên cứu một số 

các công cụ phòng ngừa rủi ro ở các phần 

sau. Sinh viên sẽ tập trung vào 3 loại hợp 

đồng phái sinh phổ biến để quản trị rủi ro 

trong kinh doanh nông nghiệp là hợp đồng 

tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng 

hoán đổi, cách giao dịch và ứng dụng trong 

thực tiễn. 

3 6 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

42 
Định giá nông 

sản 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về định giá: các nhân tố ảnh hưởng 

việc định giá, những cách tiếp cận đối với 

vấn đề định giá, các chiến lược được sử dụng 

trong việc định giá sản phẩm, vấn đề điều 

chỉnh giá và chủ động thay đổi giá và đáp 

ứng những yêu cầu phản ứng của khách hàng 

và đối thủ cạnh tranh. 

2 6 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

43 Thực tập năm 3 

 Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh nông 

nghiệp có thể tập trung theo dõi, quan sát và 

thực hiện một phần công việc thuộc một 

trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị thực 

3 6 
Điểm ĐVTT: 

70% 

GVHD: 30% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

tập bao gồm lĩnh vực kinh doanh nông sản, 

Bảo quản và chế biến thực phẩm, Các nghiệp 

vụ liên quan tại các phòng ban của doanh 

nghiệp kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, 

Quản lý nguồn lực tự nhiên... 

44 Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và 

hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết 

cho người học: kỹ năng giao tiếp, các 

nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng 

lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ 

năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt 

trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy 

sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ 

năng quản lý cảm xúc. 

3 6 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 Khởi nghiệp 

 trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan 

về tinh thần doanh nhân và hoạt động khởi 

nghiệp. Môn học giúp phát triển tư duy kinh 

doanh và cung cấp cho sinh viên những 

nguyên tắc cơ bản để hình thành ý tưởng và 

nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong khóa học, 

sinh viên sẽ tự cùng nhau tìm kiếm và trình 

bày các ý tưởng tiềm năng, học cách phát 

triển các ý tưởng này và chuyển chúng thành 

cơ hội, đồng thời khai thác các cơ hội đó để 

có thể triển khai sáng lập doanh nghiệp mới. 

2 7 

 10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

45 
Quản trị phân 

phối 

Học phần trang bị các kiến thức tổng quan 

về phân phối, tầm quan trọng của hoạt động 

phân phối, hoạch định phân phối và một số 

vấn đề tổ chức có liên quan đến chức năng 

phân phối trong mối liên hệ với các yếu tố 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp; kiến 

thức chuyên sâu và kỹ năng hoạch định và tổ 

chức thực hiện các hoạt động mua, cung 

ứng, dự trữ, lưu kho, bảo quản và vận 

chuyển sản phẩm trong doanh nghiệp, đặc 

biệt là trong các doanh nghiệp thương mại; 

các hoạt động kiểm soát và kỹ năng kiểm 

soát các hoạt động phân phối của doanh 

nghiệp. Học phần cũng dành một sự quan 

tâm đáng kể để giới thiệu các vấn đề về công 

nghệ và ứng dụng công nghệ trong các hoạt 

động phân phối. 

2 7 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

46 
Đàm phán 

thương lượng 

Đàm phán thương lượng là môn học đề cập 

những vấn đề chung về đàm phán thương 

mại, những nội dung chủ yếu của cuộc đàm 

phán và chiến lược, chiến thuật trong đàm 

phán; các giai đoạn của tiến trình đàm phán 

gồm chuẩn bị đàm phán, tiến hành đàm 

phán, khắc phục bế tắc trong đàm phán và 

kết thúc đàm phán. 

2 7 
 10% chuyên 

cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

47 
Công nghệ sau 

thu hoạch (TC) 

 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về các nguyên lý của công nghệ sau thu 

hoạch như các khái niệm, hệ thống công 

nghệ sau thu hoạch, cấu trúc cơ bản của các 

nông sản, các hợp chất hoá học và giá trị 

dinh dưỡng của các nông sản, các quá trình 

sinh lý và sinh hoá sau thu hoạch, bệnh sau 

thu hoạch. Nội dung  cũng trình bày các 

phương pháp chế biến sau thu hoạch các sản 

phẩm chủ lực của nông nghiệp Việt Nam 

như rau củ quả, lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, 

chè… 

3 7 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

48 
Kinh doanh 

nông sản (TC) 

Cung cấp một số khái niệm cơ bản trong 

kinh doanh nông sản, Giải thích một số vấn 

đề thị trường nông nghiệp dựa vào các lý 

thuyết kinh tế, Giới thiệu một số mặt hàng 

nông sản chủ lực ở các nước và phương thức 

kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên thế 

giới; Phân tích vai trò của thương mại quốc 

tế trong kinh doanh nông nghiệp. 

2 8 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

49 
Quản trị thương 

hiệu (TC) 

Cung cấp những nguyên tắc nền tảng về 

thương hiệu và quản trị thương hiệu. Học 

phần cho thấy tầm quan trọng của công tác 

quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp, 

quá trình quản trị thương hiệu và nội dung 

của công tác quản trị thương hiệu. 

3 8 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

50 
Hoạt động 

ngoại khóa 

 Chương trình đào tạo Kinh doanh nông 

nghiệp được thiết kế với việc bổ sung đa 

dạng các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ người 

học phát triển các kĩ năng, thái độ cần thiết 

để đạt được các PLOs 

2 tuần 

7 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

 Hình thức 1       

52 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Sinh viên sẽ thực hiện một công việc như 

một nhân viên thực thụ tại doanh nghiệp 

trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông 

sản, thủy sản, lương thực, thực phẩm hoặc 

cơ quan nhà  nước như sở nông nghiệp, 

Phòng nông nghiệp các huyện, thị… Qua 

thời gian thực tập tốt nghiệp này, sinh viên 

có thể tích lũy kiến thức thực tế để làm báo 

cáo chuyên đề tốt nghiệp 

4 8 
ĐVTT: 30% 

GVHD:70% 

53 

Học ít nhất 6 

tín chỉ được 

chọn từ các học 

phần tự chọn   

6  

  

 Hình thức 2       

54 
Khóa luận tốt 

nghiệp (*) 

 Cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận môi 

trường làm việc; thực hành và nâng cao các 

kỹ năng nghiên cứu khoa học; áp dụng 

phương pháp nghiên cứu vào hoạt động kinh 

doanh nông nghiệp thực tế. 

10 8 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

 55 
Học phần tự 

chọn   
  

  

 56 
Tài chính 

doanh nghiệp 

 cung cấp những kiến thức cơ bản tài chính 

công ty nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức, 

phân tích, đánh giá và quản lý hoạt động tài 

chính của công ty. Nội dung kiến thức chính 

của học phần gắn liền các quyết định đầu tư, 

tài trợ, phân chia cổ tức. Học phần cũng cung 

cấp các kiến thức nền tảng về giá trị của tiền 

theo thời gian, dòng tiền chiết khấu,quan hệ 

doanh lợi và rủi ro cũng như các kiến thức 

có tính tổng hợp như báo cáo tài chính và 

phân tích báo cáo tài chính của công ty. 

3 5 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 57 
Thanh toán 

quốc tế 

Giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các 

lĩnh vực: tỉ giá hối đoái, thị trường hối đoái, 

các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, các 

phương tiện thanh toán quốc tế, các phương 

thức thanh toán quốc tế, tín dụng quốc tế. 

Môn học cung cấp cho sinh viên lí luận đồng 

thời hướng dẫn cách áp dụng, thực hành các 

nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong kinh 

doanh ngoại thương. 

2 6 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 58 
Kế toán quản 

trị 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, nội 

dung và phương pháp của kế toán quản trị. 

Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán 

quản trị, các cách phân loại chi phí cũng đặt 

biệt quan tâm. Từ đó, sẽ giới thiệu các 

phương pháp tính giá, lập dự toán và kiểm 

soát chi phí, đến việc phân tích chi phí trong 

quan hệ với sản lượng và lợi nhuận; cũng 

như tạo lập và cung cấp thông tin thích hợp 

cho việc ra quyết định. 

2 4 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 59 

Thị trường tài 

chính nông 

nghiệp 

 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

thị trường hàng hóa nông sản sự khác nhau 

giữa thị trường hàng hóa với thị trường tài 

chính, sự quan trọng của quản lý rủi ro hàng 

hóa và mối quan hệ giữa hợp đồng hàng hóa 

với hợp đồng tài chính. 

2 6 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 60 
Công nghệ chế 

biến 

 trình bày những nguyên lý quá trình kỹ 

thuật cơ bản và những thiết bị được sử dụng 

trong công nghệ chế biến và bảo quản các 

sản phẩm nông nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng 

đến sản phẩm nông nghiệp trong quá trình 

vận chuyển, bảo quản và chế biến, các qui 

trình chế biến nông sản. 

3 6 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 61 Khuyến nông 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về khuyến 

nông, các nguyên tắc, phương pháp khuyến 

nông và những nội dung cơ bản của công tác 

khuyến nông 

2 6 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

 62 
Kỹ thuật lâm 

sinh 

Học phần cung cấp một số kiến thức, cơ sở 

khoa học chuyên môn về rừng, nông lâm kết 

hợp và nghề rừng nhiệt đới, đặc biệt là ở Việt 

Nam. Môn học giúp cho sinh viên hiểu biết 

và thực hiện kỹ thuật lâm sinh từ khâu tạo 

giống đến trồng rừng. 

2 7 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

 63 

Kỹ thuật trồng 

trọt và chăn 

nuôi 

 gồm 2 phần: kỹ thuật trồng trọt và kỹ thuật 

chăn nuôi. Trong đó, 

 - Kỹ thuật trồng trọt này gồm 5 chương: 

Giới thiệu chung về ngành trồng trọt, đại 

cương về cây trồng, ảnh hưởng của khí hậu 

– đất đai đối với cây trồng, phân bón đối với 

cây trồng, qui trồng kỹ thuật trồng trọt cơ 

bản: trình bày những khái quát cơ bản của 

ngành trồng trọt, vai trò của ngành trồng trọt 

và phân loại thực vật; Trình bày đặc điểm 

cấu tạo, chức năng và vai trò của các bộ phận 

cây trồng và các quá trình sinh lý cơ bản của 

cây trồng; Trình bày những ảnh hưởng của 

khí hậu – đất đai đối với cây trồng; Trình bày 

đặc tính và cách sử dụng của một số loại 

phân bón phổ biến hiện nay trong nông 

nghiệp: phân hoá học, phân vi sinh vật, phân 

hữu cơ, vôi và một số loại phân hữu cơ; Phần 

giống cây trồng trình bày những thông tin cơ 

bản về cơ sở lý luận và phƣơng pháp chọn 

tạo giống cây trồng, những biện pháp sản 

xuất hạt giống tốt. 

 - Kỹ thuật chăn nuôi gồm các nội dung: 

Giống và công tác giống vật nuôi; Khái niệm 

và phân loại thức ăn vật nuôi, giá trị dinh 

dưỡng thức ăn vật nuôi, đặc điểm các loại 

thức ăn vật nuôi; Dược lý học và thú y, 

những phương pháp vệ sinh vật nuôi, phòng 

và trị một số bệnh trong chăn nuôi. 

3 7 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 

64 
Bảo quản thực 

phẩm 

 cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ 

bản về bao bì thực phẩm như định nghĩa bao 

bì, chức năng và yêu cầu của bao bì, phân 

loại của bao bì cũng như một số nét của công 

nghiệp bao bì. Trong môn học này, sinh viên 

còn được trang bị các nội dung về tính chất 

của các loại vật liệu (kim loại, thủy tinh, 

plastic…), của bao bì từ các vật liệu đó cũng 

như các kiến thức về mã số, mã vạch, nhãn 

hiệu thực phẩm. Các công đoạn của dây 

chuyền đóng gói sản phẩm được đề cập đến 

ở chương 3. Chương 4 đề cập đến bao bì và 

kỹ thuật đóng gói của một số nhóm sản 

phẩm. Một số vấn đề khác có liên quan đến 

bao bì như nội dung ghi trên bao bì, đóng gói 

như nhãn bao bì, in trên bao bì, chất lượng 

3 7 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

bao bì, khả năn tái chế… cũng được đề cập 

đến trong môn học này. 

65  

Kinh doanh 

xuất nhập khẩu 

Học phần giới thiệu khái quát tổng quan 

hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, 

Incoterms 2000, từ đó đi sâu phân tích 

nghiên cứu cụ thể các phương thức kinh 

doanh xuất nhập khẩu, hợp đồng kinh 

doanh xuất nhập khẩu, chuẩn bị giao dịch 

và ký kết hợp đồng kinh doanh xuất nhập 

khẩu, cuối cùng là tổ chức thực hiện hợp 

đồng xuất nhập khẩu. 

2 8 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

 66 

Kinh doanh 

nông nghiệp 

quốc tế 

Học phần phân tích những nguyên nhân và 

hậu quả của thương mại nông nghiệp quốc 

tế dựa trên mô hình cân bằng chung và một 

phần của thương mại tập trung vào sự can 

thiệp của chính phủ trong thị trường trong 

nước và quốc tế, các tác động phúc lợi của 

thương mại, mối quan hệ giữa tăng trưởng 

kinh tế, phát triển và thương mại , và các 

vấn đề đương đại trong thế giới thị trường 

kinh doanh nông nghiệp. 

3 8 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

  

Quản trị kinh 

doanh thực 

phẩm 

Học phần cung cấp các kiến thức chung về 

quản trị thực phẩm. Bên cạnh đó, học phần 

còn cung cấp các kiến thức liên quan đến 

việc quản lý quá trình mua, giao nhận và dự 

trữ thực phẩm. Cuối cùng cung cấp cho 

sinh viên kiến thức về quản trị thực phẩm 

và đồ uống. 

2 6 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

67 
Hành vi người 

tiêu dùng 

Hành vi người tiêu dùng là một lĩnh vực 

nghiên cứu có nguồn gốc từ các khoa học 

như tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội 

học, nhân văn học và kinh tế học. Hành vi 

người tiêu dùng chú trọng đến việc nghiên 

cứu tâm lý cá nhân, nghiên cứu những niềm 

tin cốt yếu, những giá trị, những phong tục, 

tập quán ảnh hưởng đến hành vi con người 

và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá 

nhân trong quá trình mua sắm tiêu dùng. 

Ðặc biệt, việc nghiên cứu hành vi người 

tiêu dùng là một phần quan trọng trong 

nghiên cứu kinh tế học với mục đích tìm 

hiểu xem bằng cách nào (how) và tại sao 

(why) những người tiêu dùng mua (hoặc 

không mua) các sản phẩm và dịch vụ, và 

quá trình mua sắm của người tiêu dùng diễn 

ra như thế nào. 

2 
 

7 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

68 

Quản trị các 

yếu tố đầu vào 

trong nông 

nghiệp 

Học phần này cung cấp một phân tích sâu 

sắc về môi trường, các vấn đề liên quan đến 

quản lý nông nghiệp đầu vào. Học phần bao 

gồm các thông tin về các yếu tố đầu vào 

2 7 

10% chuyên cần 

 30% giữa kỳ 

 60% cuối kỳ 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

trong nông nghiệp và chính sách của chính 

phủ để hỗ trợ các cộng đồng nông nghiệp.  

69 
Nghiên cứu 

marketing 

Nghiên cứu Marketing là một môn học của 

khối kiến thức chuyên ngành, giúp cho sinh 

viên hiểu được những kiến thức cơ bản về 

hoạt động marketing của doanh nghiệp. 

Môn học này bao gồm những nội dung sau: 

Những vấn đề cơ bản về nghiên cứu 

Marketing; Xác định vấn đề và mục tiêu 

nghiên cứu MKT; Các phương pháp thu 

thập dữ liệu; Các thang điểm đo lường 

trong nghiên cứu; Thiết kế công cụ thu thập 

dữ liệu; Tổ chức thu thập dữ liệu; Chuẩn bị 

dữ liệu và xử lý dữ liệu; Phân tích và diễn 

giải dữ liệu; Đánh giá kết quả nghiên cứu. 

3 8 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

70 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

 trang bị cho người học những khái niệm căn 

bản về chuỗi cung ứng, mục tiêu của quản trị 

chuỗi cung ứng, các thành phần trong chuỗi 

cung ứng và nội dung của quản trị chuỗi 

cung ứng. Học phần cung cấp các kiến thức, 

công cụ liên quan tới việc phân tích, đánh 

giá, ra quyết định và thực thi các nội dung 

trong quản trị chuỗi cung ứng như thiết kế 

chuỗi cung ứng, thiết kế mạng lưới phân 

phối, hoạch định vị trí, quản trị tồn kho và 

quản trị vận tải. 

3 6 

10% chuyên 

cần; 30% giữa 

kỳ; 60% cuối kì 

  

Nhóm học phần 

bổ trợ khác   
  

  

71 

Phương pháp 

định lượng 

trong kinh tế 

Môn học giới thiệu các phương pháp tiếp 

cận và giải quyết vấn đề, trang bị hệ thống 

lý thuyết và hướng dẫn vận dụng thực hành 

các mô hình toán kinh tế tối ưu trong sản 

xuất và đời sống như: bài toán lập kế hoạch 

sản xuất, bài toán đầu tư, phương pháp sơ 

đồ mạng để xây dựng, tổ chức, quản lý, 

kiểm soát dự án, phân tích hàng chờ,...Từ 

đó, người học hình thành và phát triển các 

kỹ năng ứng dụng phương pháp định lượng 

hỗ trợ cho việc ra quyết định hiệu quả. 

2 3 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

72 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh 

viên ngành kinh tế cần có là khả năng phân 

tích vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề 

kinh tế. Môn học phương pháp nghiên cứu 

sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và 

phát triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một 

khung nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, 

chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, 

thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu 

hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo 

nghiên cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách 

thức khác nhau để tiến hành nghiên cứu, và 

2 6 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 



 

93 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

cách thức nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến 

cách thức giải quyết vấn đề. Do đó kết quả 

nghiên cứu không thể giải thích toàn bộ, nó 

chỉ mang giá trị giải thích một phần hiện 

thực. Thực hiện một nghiên cứu khoa học 

thực tế là cách tốt nhất để học môn học này. 

73 Kinh tế lượng 

Môn học Kinh tế lượng được chia thành 2 

phần, kinh tế lượng cơ bản và kinh tế lượng 

cơ sở.Trong phần cơ bản, sinh viên sẽ 

nghiên cứu mô hình hồi quy tuyến tính cổ 

điển, với các giả thuyết cổ điển, định lý 

Gauss – Markov, ước lượng điểm, ước 

lượng khoảng cho các hệ số hồi quy và 

phương sai, cũng như tiến hành các kiểm 

định cơ bản trong hồi quy. Trong phần kinh 

tế lượng cơ sở, chúng ta sẽ bàn về bản chất 

và nguyên nhân của những giả thiết bị vi 

phạm, cách phát hiện và các biện pháp khắc 

phục. 

3 5 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

74 
Thương mại 

điện tử 

Môn học đề cập đến những kiến thức cơ bản 

về thương mại điện tử, lợi ích và các điều 

kiện ứng dụng thương mại điện tử trong nền 

kinh tế. Môn học này cung cấp những kiến 

thức về các mô hình và ứng dụng thương mại 

điện tử; các công cụ hỗ trợ thương mại điện 

tử; cách thức hoạch định chiến lược thương 

mại điện tử và xây dựng dự án thương mại 

điện tử cho doanh nghiệp. Đồng thời trong 

môn học này, sinh viên phân tích thực trạng 

kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam và trên 

thế giới. Môn học này lấy người học làm 

trung tâm với các hoạt động thực hành trên 

lớp và các bài tập nhóm liên quan đến chủ 

đề hàng tuần. 

2 8 

10% chuyên cần 

30% giữa kỳ 

60% cuối kỳ 

 

8. Kinh tế phát triển 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 
Nhập môn 

ngành 

Học phần mô tả cho sinh viên các đặc trưng cơ 

bản của ngành kinh tế phát triển, lộ trình học để 

nắm vững kiến thức, kỹ năng trong 04 năm học, 

các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên 

được cung cấp các kỹ năng học đại học, chuẩn bị 

nền tảng kiến thức và kỹ năng trong tương lai. 

Học phần Nhập môn ngành thuộc khối kiến thức 

đại cương của ngành kinh tế phát triển. 

1 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

2 
Pháp luật đại 

cương   

Học phần Pháp luật đại cương được thiết kế nhằm 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 
2 1 

10% 

chuyên 



 

94 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

nhất về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung cơ bản 

của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về 

Nhà nước và pháp luật như Bộ máy nhà nước, 

Quy phạm pháp luật và Quan hệ pháp luật, Vi 

phạm pháp luật… Ngoài ra, học phần cũng cung 

cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về các 

ngành luật Dân sự, Hành chính, Hình sự và Pháp 

luật về phòng chống tham nhũng. 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

3 
Tin học văn 

phòng 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức: 

về mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin 

của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật 

các xu hướng công nghệ thông tin hiện đại cho 

người học. Học phần trang bị cho người học các 

kỹ năng: tổ chức công việc cá nhân; làm việc 

nhóm; lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu trên 

môi trường mạng trực tuyến. Kỹ năng sử dụng các 

phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng 

như: xử lý văn bản nâng cao với MS. Word, sử 

dụng bảng tính nâng cao với MS. Excel, sử dụng 

trình chiếu MS. Powerpoint. Các kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt 

động chuyên môn các chuyên ngành kinh tế và 

quản lý. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

4 Kinh tế vi mô 

Môn học nghiên cứu cách thức các hộ gia đình và 

các đơn vị kinh tế ra quyết định và tương tác của 

họ trên các loại thị trường khác nhau (cạnh tranh 

hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc 

quyền nhóm). Môn học sẽ bàn đến các nguyên lý 

của kinh tế học vi mô; cung và cầu hàng hóa; lý 

thuyết về hành vi của công ty và cá nhân; cạnh 

tranh và độc quyền; và phúc lợi kinh tế. Môn học 

cũng bàn đến tác động về sự can thiệp thị trường 

của chính phủ bằng các chính sách như thuế, trợ 

giá, thương mại quốc tế, kiểm soát giá, điều tiết độc 

quyền...Ngoài ra môn học yêu cầu về khả năng áp 

dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế và 

kỹ năng áp dụng các kiến thức đạt được để giải 

thích các vấn đề thực tiễn. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

5 Quản trị học 

Nhà quản trị ở bất kỳ tổ chức nào (kinh doanh, 

phi kinh doanh) và ở bất cứ lĩnh vực nào (nguồn 

nhân lực, sản xuất, tài chính, marketing…) đều 

thực thi hoạt động quản trị thông qua tiến trình, 

bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm 

tra.  cung cấp kiến thức để người học hiểu rõ công 

việc nhà quản trị thực hiện tiến trình quản trị để 

đạt mục tiêu một cách hữu hiệu và hiệu quả trong 

bối cảnh môi trường mà nó hoạt động. 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

6 Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ năng 

cơ bản phục vụ trong quá trình học tập và áp dụng 

trong cuộc sống như kỹ năng lắng nghe, đặt câu 

hỏi trong giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

thuyết trình, thuyết phục, giả quyết vấn đề và ra 

quyết định 

60% cuối 

kì 

7 
Giáo dục thể 

chất 1 

 Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2  

8 
Triết học Mác-

Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức nền tảng về lý luận triết học Mác – Lênin, trên 

cơ sở đó xác lập được thế giới quan, nhân sinh 

quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng lý 

luận đó để nhận thức và cải tạo thế giới; xác lập 

được phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường 

tư tưởng chính trị vững vàng 

3 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

9 
Toán ứng dụng 

trong kinh tế 

Học phần Toán ứng dụng trong kinh tế cung cấp 

cho sinh viên các công cụ toán học cơ bản bao 

gồm: hàm số, dãy số, chuỗi số, ma trận, hệ 

phương trình, hệ bất phương trình, vi tích phân, 

phương trình vi phân, phương trình sai phân, và 

các ứng dụng của các công cụ toán này trong việc 

giải thích, phân tích và giải quyết các vấn đề quan 

trọng trong kinh tế và kinh doanh. Giúp sinh viên 

hiểu rõ bản chất, ý nghĩa của hệ thống các công 

cụ toán học cơ bản bao gồm lý thuyết ma trận, hệ 

phương trình, đạo hàm, tích phân, ... là nền tảng 

để giải thích các hiện tượng và quá trình kinh tế 

và kinh doanh. Trang bị cho sinh viên kỹ năng 

ứng dụng các công cụ toán học hữu dụng để giải 

thích bản chất, mô hình hóa và giải quyết các vấn 

đề thực tiễn dưới góc độ logic toán học, đồng thời 

giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá các 

kết quả đạt được, sau đó vận dụng vào các hiện 

tượng kinh tế và kinh doanh. 

4 1 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

10 
Kinh tế chính 

trị Mác-Lênin 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những lý luận 

cơ bản của kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Quan 

điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về giá trị, gia 

trị thặng dư, độc quyền nhà nước, Sở hữu và quan 

hệ lợi ích kinh tế; Kinh tế thị trường định hướng 

XHCN; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với 

phát triển kinh tế tri thức; Sự vận dụng lý luận kinh 

tế chính trị học Mác – Lênin. Qua đó góp phần hình 

thành kỹ năng tư duy logic, phân tích, đánh giá 

phản biện… 

2 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

11 Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Elementary, các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

12 Kinh tế vĩ mô 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô. Bao gồm: Giới 

thiệu về Kinh tế vĩ mô, cách thức hoạt động của 

thị trường; Đo lường các biến số cơ bản của kinh 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

tế vĩ mô như tổng sản lượng, mức giá của nền 

kinh tế; Cơ chế hoạt động của nền kinh tế trong 

dài hạn; Tiền tệ và giá cả trong dài hạn; Kinh tế vĩ 

mô của nền kinh tế mở và xem xét cách thức hoạt 

động của nền kinh tế trong ngắn hạn. 

60% cuối 

kì 

13 
Giáo dục thể 

chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2  

14 
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học 

nghiên cứu quá trình hình thành, phát sinh, phát 

triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học 

thuyết kinh tế của các giai cấp cơ bản nối tiếp 

nhau trong các hình thái kinh tế - xã hội. Đối 

tượng nghiên cứu là hệ thống các quan điểm kinh 

tế của các trường phái khác nhau gắn với các giai 

đoạn lịch sử nhất định, các quan điểm kinh tế đã 

được hình thành trong một hệ thống nhất định. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

15 
Nguyên lý kế 

toán  

 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

về các nguyên tắc và áp dụng của kế toán tài 

chính để họ có thể hiểu được dữ liệu kế toán được 

xử lý và sử dụng như thế nào trong việc đề ra các 

quyết định trong các doanh nghiệp. Nội dung 

chính của học phần bao gồm cân bằng kế toán và 

quy trình (xử lý thông tin) kế toán, phương pháp 

kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình kinh 

doanh, công việc kế toán cuối kỳ, và trình bày các 

yếu tố cơ bản trên các báo cáo tài chính. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

16 

Thống kê kinh 

doanh và kinh 

tế 

Học phần cung cấp một cách có hệ thống kiến 

thức và rèn luyện kỹ năng về việc ứng dụng các 

phương pháp thống kê nhằm thu thập, tổ chức, 

trình bày, phân tích và diễn giải dữ liệu về các 

hiện tượng kinh tế và kinh doanh. Các chủ đề của 

học phần bao gồm: giới thiệu các ứng dụng của 

thống kê và các thuật ngữ chuyên môn, mô tả tóm 

tắt dữ liệu, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, 

lấy mẫu và ước lượng các tham số của tổng thể từ 

dữ liệu mẫu, kiểm định các giả thuyết về tổng thể, 

phân tích mối liên hệ giữa các hiện tượng, phân 

tích dữ liệu thời gian, phương pháp tính các chỉ 

số, dự đoán tương lai của các hiện tượng, phân 

tích phương sai trên các mô hình thiết kế thực 

nghiệm. 

3 2 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

17 
Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện 

cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với 

truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân 

tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn 

của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về 

đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý 

nhà nước về quốc phòng - an ninh; có một số kỹ 

4 tuần 2  
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp 

xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an 

ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

18 
Kinh tế phát 

triển 

Nội dung cơ bản của môn học bao gồm hai phần: 

Phần I tập trung tìm hiểu bản chất, nội dung của 

tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Mối 

quan hệ giữa tăng trưởng với phân phối thu nhập 

và giảm nghèo cũng được nghiên cứu trong phần 

này. Phần II sẽ phân tích những tác động của các 

yếu tố đầu vào như lao động, vốn và tài nguyên 

thiên nhiên đến tăng trưởng kinh tế cả ở mặt lý 

thuyết lẫn thực tiễn. Môn học sẽ giới thiệu cho 

học viên các lý thuyết tăng trưởng và phát triển 

kinh tế để có thảo luận về những thay đổi về mặt 

kinh tế xã hội ở các nước. Các hệ quả của các mô 

hình phát triển sẽ được phân tích, so sánh rồi từ 

đó có thể rút ra các mặt tích cực cũng như các đe 

dọa phát sinh từ quá trình phát triển cho các nước 

đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

19 Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-

intermediate; các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

20 
Giáo dục thể 

chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 3  

21 Kinh tế quốc tế 

Các nhà quản lý và doanh nghiệp khi kinh doanh 

quốc tế sẽ đối mặt với sự khác biệt về kinh tế 

chính trị và văn hóa. Ngoài ra, hoạt động kinh 

doanh quốc tế sẽ đối mặt với chính sách phân biệt 

đối xử giữa doanh nghiệp trong nước và doanh 

nghiệp nước ngoài của nước sở tại trong thương 

mại và đầu tư. Môn học này sẽ giúp người học 

kiến thức về sự khác biệt giữa các quốc gia, động 

cơ và nội dung của các chính sách thương mại và 

đầu tư quốc tế và cách thức mà các doanh nghiệp 

giải quyết các cơ hội và thách thức này. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

22 Kinh tế công 

Môn học giúp tìm hiểu về tính hiệu quả của thị 

trường, khu vực công và vai trò của nó trong nền 

kinh tế; Cơ sở kinh tế của chính phủ về hàng hoá 

công cộng; chi tiêu công cộng của chính phủ, các 

chính sách chi tiêu công cộng của chính phủ; Cơ 

sở kinh tế và các chính sách điều tiết của chính 

phủ khi xuất hiện các yếu tố ngoại vi; Cơ sở kinh 

tế của các hoạt động sản xuất công cộng và bộ 

máy hành chánh. Tìm hiểu cụ thể các chương 

trình chi tiêu của chính phủ trong khu vực công 

cộng: Giáo dục, y tế, an sinh xã hội…; Các lý 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

thuyết căn bản về thuế; Sự tác động của thuế 

trong thị trường; Hệ quả kinh tế của thuế; Các 

nguyên lý đánh thuế. 

23 Tài chính công 

Môn học đề cập đến các chính sách, các công cụ 

tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện vai 

trò của mình và sự vận hành các công cụ đó trong 

điều kiện của Việt nam. Môn học tài chính công 

vừa đề cập đến các vấn đề có tính nguyên lý đồng 

thời cũng có các vấn đề mang tính nghiệp vụ cụ 

thể, các vấn đề liên quan đến các chế độ, chính 

sách của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách về 

quản lý ngân sách nhà nước, chính sách thuế, 

chính sách về nợ và quản lý nợ của chính phủ. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

24 
Kiến tập (thực 

tập năm 2) 

Kết thúc kỳ học năm 2, sinh viên được trải 

nghiệm 1 tuần về cơ cấu hoạt động của các đơn vị 

tham gia lĩnh vực kinh tế phát triển. Yêu cầu sinh 

viên viết báo cáo mô tả cấu trúc và hoạt động của 

tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phát 

triển. 

2 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

25 
Kinh tế môi 

trường 

Môn học tập trung vào các nội dung sau đây: (1) 

Tìm hiểu nguyên nhân cơ bản của suy thoái môi 

trường theo 2 quan điểm kinh tế học; (2) Giải 

thích tại sao các công cụ kinh tế có thể giúp giải 

quyết các vấn đề suy thoái môi trường; (3) Hướng 

dẫn thực hiện các phương pháp định giá phi thị 

trường để ước tính chi phí kinh tế của các thiệt hại 

môi trường hoặc các lợi ích kinh tế của các dự 

án/chính sách cải thiện chất lượng môi trường; và 

(4) Phân tích các rủi ro tiềm ẩn về môi trường đối 

với các dự án đầu tư trong tương lai. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

26 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam  

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính 

quyền; đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 – 1975);; đường 

lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực 

cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống 

và công tác; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; 

đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; giải 

quyết các vấn đề XH và đường lối đối ngoại của 

Đảng ta; Phát triển các kĩ năng phân tích, so sánh, 

tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề khoa học. 

2 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

27 Anh văn 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt. 

2 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

28 
Giáo dục thể 

chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 
1 4  
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

29 
Quản lý nhà 

nước về kinh tế 

 Cung cấp những kiến thức cơ bản có hệ thống về 

quản lý Nhà nước nói chung, quản lý Nhà nước 

về kinh tế nói riêng, bao gồm: Nhà nước và quản 

lý Nhà nước, đặc điểm, đối tượng của quản lý 

Nhà nước về kinh tế, mục tiêu, nguyên tắc, công 

cụ và phương pháp quản lý Nhà nước về kinh tế, 

các chức năng cơ bản của quản lý Nhà nước về 

kinh tế, văn bản và quyết định trong quản lý Nhà 

nước về kinh tế, cơ cấu và công chức trong bộ 

máy quản lý Nhà nước về kinh tế. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

30 
Kinh tế vi mô 

nâng cao 

Môn học Kinh tế vi mô nâng cao là sự tiếp nối của 

môn Kinh tế học vi mô, tuy nhiên môn này nhấn 

mạnh vào tính ứng dụng của các lý thuyết kinh tế. 

Các vấn đề lý thuyết về sản xuất và tiêu dùng có 

thể được vận dụng trong việc ra quyết định kinh tế 

là một nội dung quan trọng của môn học. Môn học 

cũng cho thấy có thể đạt được hiệu quả tối ưu trong 

điều kiện cân bằng tổng thể của thị trường cạnh 

tranh và chỉ ra những ví dụ về thất bại thị trường 

vốn là cơ sở cho những biện pháp điều chỉnh của 

chính phủ. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

31 Kinh tế lượng 

Kinh tế lượng là môn học tập trung vào việc xây 

dựng và ước lượng các mô hình hồi quy phản ánh 

mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội. 

Trên cơ sở các mô hình xây dựng được các mối 

quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế xã hội sẽ 

được lượng hóa để từ đó làm cơ sở cho các nhà 

hoạch định chính sách có cơ sở đáng tin cậy trong 

việc đề xuất các chính sách phát triển kinh tế, xã 

hội. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

32 Khởi nghiệp  

 trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về tinh 

thần doanh nhân và hoạt động khởi nghiệp. Môn 

học giúp phát triển tư duy kinh doanh và cung cấp 

cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản để hình 

thành ý tưởng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong 

khóa học, sinh viên sẽ tự cùng nhau tìm kiếm và 

trình bày các ý tưởng tiềm năng, học cách phát triển 

các ý tưởng này và chuyển chúng thành cơ hội, 

đồng thời khai thác các cơ hội đó để có thể triển 

khai sáng lập doanh nghiệp mới. 

2 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

33 
Giáo dục thể 

chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 5  

34 
Tiếng Anh 

kinh tế 

Tiếng Anh kinh tế là môn tiếng Anh tích hợp các 

kỹ năng ngôn ngữ phù hợp cho sinh viên ở trình 

độ trung cấp.  bao quát những vấn đề quan trọng 

trong kinh tế như sự tăng trưởng kinh tế, nguồn 

lực để phát triển kinh tế: vốn, tài nguyên, lao 

động, khoa học công nghệ, các vấn đề về nghèo 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

đói, dân số, phát triển nông thôn, các chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền, các 

vấn đề về đầu tư công, thu hút đầu tư. 

35 
Kinh tế vĩ mô 

nâng cao 

Môn học Kinh tế vĩ mô nâng cao giúp chúng ta sẽ 

làm rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng như mối quan 

hệ giữa các biến số gộp và bình quân như sản 

lượng, chỉ số giá, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá hối đoái, 

lãi suất thông qua các mô hình kinh tế vĩ mô. Để 

cho môn học phù hợp với tình hình kinh tế sau 

khủng hoảng, gắn liền với các mô hình lý thuyết 

một số nội dung được cân nhắc để đưa vào 

chương trình giảng dạy như nhấn mạnh vai trò 

của thị trường tài chính, trong đó nhấn mạnh đến 

các khía cạnh về bong bóng giá tài sản, chứng 

khoán hóa, đòn bẩy tài chính, vấn đề khủng hoảng 

tài chính với nguyên nhân và tác động nhằm giúp 

cho sinh viên hiểu rõ hơn về những gì đang xảy 

ra. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

36 

Dự báo phát 

triển kinh tế - 

xã hội 

Dự báo phát triển kinh tế xã hội là một môn khoa 

học ứng dụng, có tính giao thoa giữa 3 nhóm khoa 

học: Khoa học chung (triết học), toán học và các 

khoa học chuyên ngành. Môn học nhằm trang bị 

cho người học các kiến thức và kỹ năng nhận thức 

xu hướng vận động và phát triển của các quá trình 

kinh tế xã hội, từ đó cho phép giả thiết một cách 

tin cậy về trạng thái của đối tượng dự báo trong 

tương lai. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

37 

Lý thuyết trò 

chơi và tư duy 

chiến lược 

Môn học cung cấp hiểu biết về lý thuyết trò chơi, 

một số ‘luật chơi’ và chiến lược chơi trong kinh 

doanh, phương pháp và kỹ thuật sàng lọc thông 

tin, đánh tín hiệu, các chiến lược đàm phán trên 

cơ sở phân tích hành vi đối tác, các yếu tố tạo nên 

sức mạnh đàm phán; và đưa ra ứng dụng ‘lý 

thuyết trò chơi’ trong việc vạch chính sách: xây 

dựng một thể chế lành mạnh trợ lực cho nền kinh 

tế phát triển trong thời kỳ hội nhập. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

38 
Dân số và phát 

triển 

Môn học gồm 2 nội dung chính : kiến thức cơ bản 

về dân số học, mối quan hệ giữa dân số và phát 

triển. Môn học sẽ giúp cho người học có được 

những kiến thức cơ bản, phương pháp luận để phân 

tích, đánh giá và đề ra các biện pháp điều tiết các 

quá trình phát triển dân số và kinh tế xã hội. Bên 

cạnh đó, môn học cũng giúp cho người học có thể 

phân tích được sâu rộng những vấn đề cơ bản về 

dân số cũng như các mối quan hệ tác động qua lại 

giữa dân số với các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động. 

Nhiệm vụ của môn học này là phát hiện, biễu diễn, 

phân tích, dự báo các mối quan hệ giữa dân số và 

phát triển, tìm ra quy luật hoặc tính quy luật của 

các mối quan hệ này. 

2 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

39 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; Tạo 
2 5 

10% 

chuyên 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam hành động của Đảng và của cách mạng nước 

ta; Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con 

người mới. 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

40 
Phát triển nông 

thôn 

Môn học này cung cấp những khái niệm cơ bản 

về chính sach, những phương pháp chủ yếu để 

phân tích chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp – 

nông thôn, đồng thời môn học cũng cung cấp 

những định hướng chính sách chủ yếu trong lĩnh 

vực nông nghiệp – nông thôn. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

42 
Kinh tế phát 

triển nâng cao 

Môn học tập trung vào một số chủ đề quan trọng 

đối với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát 

triển: chẳng hạn như nghèođói và bất bình đẳng, 

vốn, lao động và tri thức, toàn cầu hóa… Phần  

này sẽ thảo luận những đặc điểm của từng nhân 

tố, hiệu quả khai thác và khả năng cải thiện 

đểthúc đẩy phát triển kinh tế ở các nước đang phát 

triển. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

43 
Phân tích kinh 

tế - xã hội 

Môn học này nhằm giới thiệu cho người học lý 

do, chức năng, cũng như các giá trị cho việc đánh 

giá/phân tích chính sách, các thiết kế và phương 

pháp đánh giá việc thực hiện chương trình/chính 

sách công. Các chủ đề bao gồm lý do và việc sử 

dụng các kết quả đánh giá, các loại hình thiết kế 

đánh giá khác nhau, các phương pháp đánh giá 

định tính, định lượng và phương pháp đánh giá 

hỗn hợp, đạo đức đánh giá, quản lý và sử dụng kết 

quả đánh giá. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

44 

Chiến lược 

phát triển kinh 

tế - xã hội 

Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội như: Tổng 

quan về chính sách phát triển kinh tế xã hội, nội 

dung kinh tế xã hội trong chính sách phát triển 

kinh tế xã hội, các tiêu chí về chính sách kinh tế - 

xã hội; các nguồn lực cho chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam, cách tổ chức  thực 

hiện chính sách phát triển KT - XH ở Việt Nam. 

Trên cơ sở đó giúp cho người học vận dụng vào 

phân tích thực tiễn chính sách kinh tế - xã hội 

trong những hoàn cảnh cụ thể của địa phương/ 

lĩnh vực/ ngành công tác. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

45 

Chương trình 

và dự án phát 

triển kinh tế - 

xã hội 

Môn học cung cấp hiểu biết về các Chương trình 

và dự án phát triển kinh tế - xã hội như là một tập 

họp các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đồng 

bộ về kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ, môi 

trường, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện 

một hoặc một sổ mục tiêu đã được xác định trong 

chiến lược phát triển kinh tế – xã hội chung của 

đất nước. 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

46 

Kế hoạch phát 

triển kinh tế - 

xã hội 

Môn học này giúp người học có thể sử dụng được 

các nguyên tắc và các phương pháp cơ bản nhất 

để lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của 

tỉnh, vùng và quốc gia, cũng như kế hoạch ngành. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Phương pháp ứng dụng bảng cân đối liên ngành 

xuất lượng và nhập lượng được trình bày trong . 

60% cuối 

kì 

47 
Luật hành 

chính 

Môn học nghiên cứu về tổ chức và vận hành của 

các cơ quan hành chính, cũng như các phương 

tiện, công cụ mà các cơ quan này sử dụng trong 

quản lý xã hội, quản lý hoạt động kinh doanh; mối 

quan hệ giữa cơ quan hành chính với đối tượng bị 

quản lý. Trong môn học, người học sẽ tiếp cận 

các khái niệm căn bản như: tổ chức cơ quan hành 

chính, cán bộ công chức; các quyết định hành 

chính, các loại thủ tục hành chính; vấn đề xử lý vi 

phạm hành chính, vấn đề khiến nại và khởi kiện 

vụ án hành chính. Đặc biệt có liên hệ chặt chẽ vào 

hoạt động kinh doanh – trong tất cả các lĩnh vực 

nghiên cứu tương ứng. 

3 7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

48 
Kinh tế lao 

động 

Kinh tế lao động là môn học nghiên cứu hành vi 

của các chủ thể trên thị trường lao động: doanh 

nghiệp, người lao động và chính phủ. Kinh tế lao 

động xem xét hành vi tối đa hóa lợi nhuận của 

doanh nghiệp cũng như hành vi tối đa hóa lợi ích 

của người lao động và cách thức mà hai chủ thể 

này tương tác với nhau trên thị trường lao động. 

Từ đó, ứng dụng các mô hình này vào thị trường 

lao động trên thực tế và sử dụng để đánh giá các 

chương trình và chính sách của thị trường lao 

động. Môn học này sẽ đưa ra các mô hình về cách 

thức mà chủ doanh nghiệp thực hiện các quyết 

định về cầu lao động, cách thức người lao động 

thực hiện các quyết định cung lao động; và cách 

thức mà mức lương và phúc lợi cho người lao 

động được quyết định. Đối tượng nghiên cứu 

chính của Kinh tế lao động là: người lao động 

(đóng vai trò cung lao động), các doanh nghiệp 

thuê mướn lao động (đóng vai trò cầu lao động) 

và chính phủ (đưa ra các chính sách ảnh hưởng 

đến thị trường lao động). 

3 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

49 
Hoạt động 

ngoại khóa 

Chương trình đào tạo Kinh tế phát triển được thiết 

kế với việc bổ sung đa dạng các hoạt động ngoại 

khóa, hỗ trợ người học phát triển các kĩ năng, thái 

độ cần thiết để đạt được các PLOs 

 2 tuần 
 

7 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

50 Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ năng 

cơ bản phục vụ trong quá trình học tập và áp dụng 

trong cuộc sống như kỹ năng lắng nghe, đặt câu 

hỏi trong giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, 

thuyết trình, thuyết phục, giả quyết vấn đề và ra 

quyết định. 

3 5 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

  Thực tập năm 3 

Kết thúc kỳ học năm 3, sinh viên đến thực tập tại 

tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phát triển 

bằng cách tham gia vào một quy trình cụ thể của 

3 6 

Điểm 

ĐVTT: 

70% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

tổ chức. Sinh viên viết báo cáo và nộp về cho giáo 

viên hướng dẫn. 

GVHD: 

30% 

50 Hình thức 1       

51 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Chương trình thực tập Kinh tế phát triển cung cấp 

cho sinh viên kinh nghiệm làm việc chuyên 

nghiệp trong môi trường thực tế của tổ chức. 

Thực tập là một phần mở rộng của chương trình 

giảng dạy cung cấp những kinh nghiệm có ý 

nghĩa và chuyên ngành. Trách nhiệm trong 

chương trình thực tập được xác định bởi chương 

trình đào tạo. Sinh viên được giám sát trong việc 

thiết lập và thực hiện kế hoạch thực tập bởi một 

giảng viên của Khoa Kinh tế và một giám sát viên 

thực tập. 

4 8 

ĐVTT: 

30% 

GVHD:70

% 

  

Học ít nhất 6 

tín chỉ được 

chọn từ các học 

phần tự chọn   

6   

  Hình thức 2       

 52 
Khóa luận tốt 

nghiệp (*) 

Luận văn tốt nghiệp Kinh tế phát triển cung cấp 

cho sinh viên cơ hội tiếp cận môi trường làm việc; 

thực hành và nâng cao các kỹ năng nghiên cứu 

khoa học; áp dụng phương pháp nghiên cứu vào 

hoạt động kinh tế và hành chính thực tế. Bên cạnh 

đó, để thích nghi tốt hơn với yêu cầu sau này 

trong môi trường làm việc, luận văn tốt nghiệp 

Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho sinh viên thực 

hành cách làm việc chuyên nghiệp, có được các 

giá trị đạo đức và nâng cao nhận thức về sự phát 

triển cá nhân trong sự nghiệp tương lai. 

10 8  

 53 
Phần học tự 

chọn    
    

 54 

Phương pháp 

định lượng 

trong kinh tế 

 quan tâm đến việc sử dụng các phương pháp định 

lượng để hỗ trợ ra quyết định. Sự nhấn mạnh 

không chỉ ở chính phương pháp mà hơn thế là các 

phương pháp được sử dụng như thế nào để đóng 

góp tốt hơn trong việc ra quyết định. Chúng ta 

quan tâm đến việc mô tả những tình huống mà 

phương pháp định lượng được sử dụng thành 

công và trình bày việc nhà quản trị dùng các 

phương pháp để ra quyết định tốt hơn. 

3 3 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 55 

Thị trường và 

các định chế tài 

chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các 

thành phần chủ yếu và mối quan hệ giữa các 

thành phần này trong hệ thống tài chính. Cụ thể, 

sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về 

thị trường tài chính, bao gồm thị trường tiền tệ, thị 

trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu và thị 

trường chứng khoán phái sinh. Đồng thời, học 

phần cũng giới thiệu đến người học các định chế 

tài chính, bao gồm ngân hàng thương mại và các 

định chế tài chính phi ngân hàng. Ngoài ra, người 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về 

lãi suất - một yếu tố quan trọng của thị trường tài 

chính và kiến thức cơ bản về hoạt động của ngân 

hàng trung ương. 

 56 

Qui tắc và các 

định chế 

thương mại 

toàn cầu 

Qui tắc và các định chế thương mại toàn cầu là 

môn học nghiên cứu những vấn đề thực tiễn về 

kinh tế quốc tế có liên quan đến quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trước tiên, 

học phần phân tích các nội dung cơ bản về hội 

nhập kinh tế khu vực và hội nhập kinh tế đa 

phương. Đặc biệt, đi sâu giới thiệu khung phân 

tích lý thuyết của thỏa thuận thương mại khu vực 

và mô hình thực nghiệm phân tích khu thương 

mại tự do. Học phần cũng giới thiệu về tổ chức 

thương mại thế giới. Trên cơ sở đó, học phần 

phân tích quá trình tự do hóa thương mại và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Các nội dung 

các cam kết của Việt Nam trong WTO sẽ được 

trình bày sau khi đánh giá các hiệp định thương 

mại song phương và đa phương của Việt Nam. 

3  

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

57  
Hành chính 

công 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về quản lý hành chính công nói chung, 

quản lý hành chính công trong lĩnh vực kinh tế, 

tài chính tiền tệ nói riêng. Môn học cũng cung cấp 

những kiến thức cơ bản về công nghệ hành chính 

cũng như giúp sinh viên nắm được quá trình cải 

cách hành chính công ở nước ta hiện nay. 

3 8 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 58 
Hệ thống tài 

khoản quốc gia 

Môn học cung cấp hiểu biết về hệ thống tài khoản 

quốc gia là một hệ thống các bảng cân đối hoặc 

các tài khoản được hình thành bởi các chỉ tiêu 

kinh tế tổng hợp có mối quan hệ chặt chẽ với 

nhau nhằm phản ánh quá trình sản xuất, phân 

phối, phân phối lại và sử dụng cuối cùng kết quả 

sản xuất của nền kinh tế quốc dân trong một thời 

kì nhất định, thường là một năm. 

3 4 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

59  

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên 

ngành kinh tế cần có là khả năng phân tích vấn đề 

và cách thức giải quyết vấn đề kinh tế. Môn học 

phương pháp nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận 

dạng, xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, 

thiết kế một khung nghiên cứu để giải quyết vấn 

đề đó, chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, 

thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi 

nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên 

cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách thức khác nhau 

để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu 

sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn đề. Do 

đó kết quả nghiên cứu không thể giải thích toàn 

bộ, nó chỉ mang giá trị giải thích một phần hiện 

thực. Thực hiện một nghiên cứu khoa học thực tế 

là cách tốt nhất để học môn học này. 

2 6 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số TC 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

60 Kinh tế vùng 

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát 

triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. 

Môn học sẽ giúp học viên trả lời câu hỏi: Làm thế 

nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung 

ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, 

hiệp hội ngành nghề v.v.) xây dựng năng lực cạnh 

tranh của một vùng hay địa phương để đạt được 

các mục tiêu phát triển của mình. 

3 8 

10% 

chuyên 

cần; 30% 

giữa kỳ; 

60% cuối 

kì 

 

9. Luật kinh tế 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

1  Nhập môn ngành 

Nhập môn ngành Luật kinh tế là học phần nhằm giới 

thiệu ngành học, giúp sinh viên hiểu hơn về ngành học 

được đào tạo, các học phần, kiến thức, kỹ năng được 

đào tạo trong quá trình học và những định hướng nghề 

nghiệp trong tương lai, phương pháp học tập hiệu quả 

và hoạch định chiến lược học tập phù hợp. 

1 

Học kỳ 1 

-Dự giảng đủ 

trên 80% số 

tiết: Điểm 

thành phần 

10% 

-Làm đầy đủ 

các bài tập cá 

nhân, kiểm 

tra giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc 

học phần: 

Điểm thành 

phần 60% 

2  

Triết học Mác 

Lênin 

Học phần Triết học Mác- Lênin nhằm cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần bao 

gồm những kiến thức lý luận về chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật 

lịch sử. Học phần Triết học Mác- Lênin thuộc khối 

kiến thức đại cương, dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

3 

3  Quản trị học 

Nhà quản trị ở bất kỳ tổ chức nào (kinh doanh, phi kinh 

doanh) và ở bất cứ lĩnh vực nào (nguồn nhân lực, sản 

xuất, tài chính, marketing…) đều thực thi hoạt động 

quản trị thông qua tiến trình, bao gồm: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo và kiểm tra.  cung cấp kiến thức để 

người học hiểu rõ công việc nhà quản trị thực hiện tiến 

trình quản trị để đạt mục tiêu một cách hữu hiệu và 

hiệu quả trong bối cảnh môi trường mà nó hoạt động. 

3 

4  Kinh tế vi mô 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản về kinh tế vi mô như: Cơ chế vận hành của các thị 

trường, hành vi ứng xử của người tiêu dùng, hành vi 

ứng xử của doanh nghiệp trên thị trường nhằm đạt 

được hiệu quả kinh tế cao nhất, vai trò của giá cả thị 

trường và chức năng quản lý vi mô của chính phủ trong 

việc điều tiết thị trường 

3 

5  

Lịch sử nhà nước 

và pháp luật 

Chia làm 2 phần,  bao gồm: Phần 1 Lịch sử nhà nước 

và pháp luật thế giới, gồm 4 chương. Phần 1 phân tích 

và trình bày hệ thống tri thức khoa học về nhà nước và 

pháp luật phương Đông và phương Tây từ cổ đại đến 

hiện đại. 

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

Phần 2: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, gồm 

4 chương. Phần 2 phân tích và trình bày hệ thống tri 

thức khoa học về nhà nước và pháp luật Việt Nam 

trong suốt chiều dài lịch sử từ dựng nước tới ngày nay.  

6  

Tin học văn 

phòng 

- Trang bị các kiến thức tổng quan về mạng máy tính 

và Internet; các xu hướng ứng dụng CNTT hiện đại 

trong doanh nghiệp. 

- Trang bị kiến thức về bảo mật và an toàn thông tin cá 

nhân và trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Trang bị kỹ năng tổ chức công việc cá nhân, làm việc 

nhóm; lưu trữ và khai thác dữ liệu trực tuyến trên môi 

trường mạng máy tính. 

- Trang bị kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao với MS. 

Word. 

- Trang bị kỹ năng tổ chức và phân tích dữ liệu nâng 

cao với bảng tính MS.Excel. 

- Trang bị kỹ năng xây dựng bài thuyết trình và phương 

pháp thuyết trình hiệu quả với MS. Powerpoint. 

3 

7  

Tâm lý học đại 

cương 

Học phần Tâm lý học đại cương nhằm cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý người và tư duy 

ứng dụng kiến thức tâm lý người vào công việc nghề 

nghiệp sau này. Học phần bao gồm kiến thức tâm lý về 

hành vi cá nhân và động cơ; nhân cách và phát triển 

quan hệ cá nhân, nhóm; giao tiếp trong xã hội và tổ 

chức. Học phần Tâm lý học đại cương thuộc khối kiến 

thức đại cương, dành cho sinh viên đại học khối không 

chuyên ngành Luật Kinh tế 

2 

8  Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên, 

cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có 

thể giao tiếp thành công ở mức độ Elementary, các kỹ 

thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

3 

Học kỳ 2 

9  Logic học 

Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ 

bản về hình thức, quy luật của tư duy, các phương pháp 

chứng minh và bác bỏ, xây dựng và phát triển giả 

thuyết và nguyên tắc của tư duy lôgic.  Giúp sinh viên 

có khả năng lập luận một cách vững chắc để chứng 

minh cho các quan điểm của mình, bên cạnh đó là khả 

năng nhận diện, sửa chữa hoặc bác bỏ những hình thức 

lập luận phi lôgic. Vận dụng kiến thức lôgic vào công 

tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong công tác 

tham mưu quản lý. 

2 

10  Kinh tế vĩ mô 

Học phần giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về kinh tế học vĩ mô. Bao gồm: Giới thiệu về Kinh 

tế vĩ mô, cách thức hoạt động của thị trường; Đo lường 

các biến số cơ bản của kinh tế vĩ mô như tổng sản 

lượng, mức giá của nền kinh tế; Cơ chế hoạt động của 

nền kinh tế trong dài hạn; Tiền tệ và giá cả trong dài 

hạn; Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở và xem xét cách 

thức hoạt động của nền kinh tế trong ngắn hạn. 

3 

11  Kinh tế chính trị Học phần Kinh tế chính trị Mác- Lênin nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc học thuyết 
2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa và các nội dung của kinh tế chính 

trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Học phần Kinh tế chính 

trị Mác- Lênin thuộc khối kiến thức đại cương, dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên 

ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

12  Kỹ năng mềm 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ 

bản phục vụ trong quá trình học tập và áp dụng trong 

cuộc sống như kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi trong 

giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, thuyết 

phục, giả quyết vấn đề và ra quyết định. 

3 

13  

Kỹ năng xây 

dựng văn bản 

pháp luật 

Học phần trình bày kiến thức chung về các loại văn 

bản pháp luật, về thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục 

và thẩm quyền ban hành các loại văn bản pháp luật 

theo quy định của pháp luật hiện hành. Giúp sinh viên 

nắm được các loại văn bản pháp luật và dấu hiệu đặc 

trưng của từng loại văn bản pháp luật, thẩm quyền ban 

hành, thể thức trình bày và có thể soạn thảo được văn 

bản hành chính. 

2 

14  

Giao tiếp trong 

kinh doanh 

Học phần được thiết kế nhằm hướng đến cung cấp 

những kiến thức nền tảng căn bản của nghệ thuật giao 

tiếp trong kinh doanh; các nguyên tắc và hướng dẫn 

vận dụng các kỹ năng cơ bản của giao tiếp để người 

học có khả năng thực hành giao tiếp trong kinh doanh 

một cách hiệu quả, có đạo đức và đúng pháp luật; và 

các nguyên tắc và hướng dẫn vận dụng các kỹ năng 

giao tiếp trong môi trường làm việc cụ thể là từ khi 

phỏng vấn cho đến khi hoà nhập vào môi trường làm 

việc, kết hợp với những nghiệp vụ hành chính văn 

phòng căn bản. 

3 

15  

Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động 

nghề nghiệp tốt 

1 

16  

Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện cho 

học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 

hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống 

đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực 

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác 

trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có 

kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và 

công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; có 

một số kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, 

an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. 

 

17  Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên; 

cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có 

thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate; 

các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự 

học tiếng Anh. 

2 Học kỳ 3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

18  

 

Phương pháp 

NCKH 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

liên quan đến những vấn đề cơ bản của quy trình thực 

hiện nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, từ việc 

xác định vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, đo 

lường các biến cho đến việc viết báo cáo nghiên cứu. 

2 

19  

 

 

Lý luận chung về 

nhà nước và pháp 

luật 

Lí luận nhà nước và pháp luật là môn khoa học pháp lí 

cơ sở, cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước và 

pháp luật nhằm hình thành tư duy và phương pháp nhận 

thức khoa học đúng đắn về tất cả những vấn đề của nhà 

nước và pháp luật. Giúp sinh viên hiểu được khái niệm 

bộ máy nhà nước và các nguyên tắc chủ yếu chi phối 

việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, nắm 

rõ nguyên tắc tổ chức Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, các hệ thống cơ quan trong 

bộ máy Nhà nước, hiểu bản chất về Nhà nước pháp 

quyền. 

4 

20  Luật Hiến pháp 

Môn học giới thiệu khái quát về hiến pháp của các 

nước trên thế giới; những chế định cơ bản của luật 

Hiến pháp như chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc tịch Việt 

Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt 

Nam. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những chế 

định cơ bản nhất của Luật Hiến pháp Việt Nam với tư 

cách là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam. Từ đó, giúp sinh viên nghiên cứu những 

ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

3 

21  Luật Hành chính  

Môn học nghiên cứu về tổ chức và vận hành của các 

cơ quan hành chính, cũng như các phương tiện, công 

cụ mà các cơ quan này sử dụng trong quản lý xã hội, 

quản lý hoạt động kinh doanh; mối quan hệ giữa cơ 

quan hành chính với đối tượng bị quản lý. Trong môn 

học, người học sẽ tiếp cận các khái niệm căn bản như: 

tổ chức cơ quan hành chính, cán bộ công chức; các 

quyết định hành chính, các loại thủ tục hành chính; vấn 

đề xử lý vi phạm hành chính, vấn đề khiến nại và khởi 

kiện vụ án hành chính. Đặc biệt có liên hệ chặt chẽ vào 

hoạt động kinh doanh – trong tất cả các lĩnh vực nghiên 

cứu tương ứng. 

3 

22  

 

Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 

23  Tư tưởng HCM 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là học phần giúp sinh viên hiểu 

được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối 

cảnh lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của 

tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội dung cơ bản của tư 

tưởng Hồ Chí Minh về: Vấn đề dân tộc và cách mạng 

giải phóng dân tộc; về CNXH; …. Trên cơ sở đó góp 

phần giúp sinh viên hình thành lập trường khoa học và 

cách mạng, kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Đảng ta đã lựa chọn. 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

24  Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên; 

Cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có 

thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate; 

Cung cấp các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ 

năng tự học tiếng Anh. 

2 

 

 

Học kỳ 4 

25  

 

Luật Dân sự 1 

Luật dân sự là một ngành luật bao gồm tổng hợp các 

quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản 

mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân 

thân trên cơ sở bình đẳng của các chủ thể khi tham gia 

các quan hệ pháp luật dân sự. Người học phải nắm rõ 

đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều đỉnh và 

nguyên tắc đặc thù của Bộ luật dân sự để phân biệt 

được ngành Luật dân sự với các ngành luật khác. Bên 

cạnh đó phải có tư duy logic và khả năng phân tích các 

tình huống pháp lý dân sự về giao dịch dân sự, về đại 

diện và giám hộ, về xác lập quyền sở hữu và chấm dứt 

quyền sở hữu, về thừa kế. 

3 

26  

 

Luật Hình sự 1 

Luật hình sự phần chung là môn học chuyên ngành luật 

quan trọng; cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, TNHS 

và hình phạt là cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án 

hình sự. Qua học phần sinh viên phải hình thành và 

phát triển được năng lực thu thập, xử lí thông tin, kĩ 

năng tổng hợp, phân tích, so sánh, hệ thống hoá, bình 

luận, đánh giá các vấn đề trong luật hình sự, đồng thời 

xây dựng được hệ thống căn cứ pháp lí để giải quyết 

tình huống cụ thể của luật hình sự. 

3 

27  Lịch sử ĐCSVN 

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp 

cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời, vai 

trò tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. 

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc khối 

kiến thức đại cương, dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

2 

28  

 

Luật Thương mại 

1 

Học phần giúp sinh viên hiểu rõ mô hình các loại 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và biết phân tích để lựa chọn loại hình doanh nghiệp 

phù hợp với từng trường hợp thực tế. Có khả năng vận 

dụng quy định của luật doanh nghiệp và các luật khác 

để tư vấn pháp lý cho việc thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp. 

3 

29  

 

Giáo dục Thể 

chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động 

nghề nghiệp tốt. 

1 

30  Kiến tập 
Sinh viên kiến tập 2 tuần tại các cơ quan hành chính 

nhà nước do phân công của tổ bộ môn. Nộp báo cáo 

công việc kiến tập 

2 

31  

 

 

Luật Dân sự 2 

Môn học luật dân sự 2 trang bị cho sinh viên những 

nội dung về  vụ dân sự và các biện pháp đảm ảo thực 

hiện nghĩa vụ dân sự; hợp đồng dân sự; các quy định 

về thực hiện công việc không có ủy quyền; phân biệt 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và bồi 

3 Học kỳ 5 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

thường thiệt hại trong hợp đồng và quy định pháp lí có 

liên quan về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; cuối 

cùng là phần nội dung về các quy định pháp lí về quan 

hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Qua học phần giúp 

sinh viên có tư duy logic và khả năng phân tích các 

tình huống pháp lý dân sự về nghĩa vụ dân sự, các biện 

pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, 

thực hiện công việc không có ủy quyền, bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng. 

32  

 

 

Luật Thương mại 

2 

Giúp sinh viên nắm vững  các quy định cơ bản của 

pháp luật về mua bán hàng hóa, các hoạt động thương 

mại, có khả năng phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành và định hướng nghiên cứu những vấn đề trong 

thực tiễn hoạt động thương mại, có khả năng vận dụng 

quy định của luật thương mại và các luật khác để tư 

vấn pháp lý cho hoạt động kinh doanh thương mại. 

3 

33  

 

 

 

Luật Hình sự 2 

Luật hình sự phần các tội phạm là môn khoa học 

chuyên ngành cung cấp lí luận cơ bản về tội phạm, 

trách nhiệm hình sự và hình phạt của từng tội cụ thể; là 

cơ sở khoa học để giải quyết các vụ án hình sự trong 

thực tiễn. Sinh viên áp dụng kiến thức đã học để thực 

hiện việc định tội danh đối với từng trường hợp phạm 

tội cụ thể, thành thạo kĩ năng phân tích tình huống và 

xác định điều luật cần áp dụng trong từng tình huống, 

bình luận được vụ án hình sự 

3 

34  

 

 

Luật Hôn nhân và 

gia đình 

Giúp người học có được kiến thức cơ bản liên quan 

đến quá trình phát triển của pháp luật Hôn nhân và gia 

đình ở Việt Nam qua các thời kỳ; Xác định được Luật 

Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam với đối tượng điều chỉnh, 

phương pháp điều chỉnh riêng biệt; nắm vững các 

nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình. Qua 

đó có kỹ năng tìm, đọc, hiểu  và vận dụng các văn bản 

trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình để đưa ra cách giải 

quyết các vấn đề thực tế phát sinh. 

2 

35  

 

 

 

 

Luật Cạnh tranh 

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về sau: 

Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh 

tranh; Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh; 

Pháp luật về kiểm soát độc quyền (chống hành vi hạn 

chế cạnh tranh); Thủ tục tố tụng cạnh tranh. Qua học 

phần giúp sinh viên phân tích tình huống pháp lý về 

hoạt động kinh doanh; vận dụng nhạy bén, linh hoạt 

các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề đó. 

2 

36  

 

 

Tiếng Anh 

chuyên ngành  

Học phần này cung cấp cho người học những từ vựng 

pháp lý cơ bản về các lĩnh vực Dân sự, thương mại, lao 

động, hình sự, thương mại. Điểm đánh giá của học 

phần chính là điểm từ kết quả đề án chuyên ngành anh 

văn 1. 

3 

37  Đề án môn học 

Sinh viên thực hiện viết tiểu luận/ đề án phân tích, làm 

rõ, chứng minh, tổng kết….cho các chủ đề thuộc học 

phần Luật Thương mại 1 và Thương mại 2 dưới sự 

hướng dẫn của tổ bộ môn. 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

38  

 

Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động 

nghề nghiệp tốt. 

1 

39  
Luật Tố tụng dân 

sự 

Nội dung môn học bao gồm hệ thống kiến thức về các 

quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ tố tụng 

phát sinh trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ việc 

dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phát 

sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật 

hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật thương mại, 

quan hệ pháp luật lao động cho nhà nước, cá nhân, cơ 

quan, tổ chức. 

3 

Học kỳ 6 

40  
Luật Tố tụng hình 

sự 

Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức 

chủ yếu về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của các giai 

đoạn tố tụng: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi 

hành án. Thủ tục giải quyết đối với các bản án, quyết 

định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

3 

41  
Luật Tố tụng 

hành chính 

Môn học này cung cấp kiến thức về tài phán 

hành chính, ngành luật Tố tụng hành chính, trình tự thủ 

tục tố tụng hành chính cũng như vai trò, ý nghĩa của 

việc khởi kiện vụ án hành chính đối với cá nhân, tổ 

chức đối với công quyền. Nội dung môn học được thiết 

kế gồm 2 phần chính: Phần kiền thức chung về tài phán 

hành chính, thẩm quyền của toà án, về quyền và nghĩa 

vụ của đương sự và những người tham gia tố tụng 

khác; và Phần hai là kiến thức chi tiết về kỹ năng và 

quy trình giải quyết một vụ án hành chính. 

2 

42  
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc lý luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. Học phần 

Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khối kiến thức đại 

cương, dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

2 

43  Luật Lao động 

Học phần giới thiệu một số vấn đề cơ bản của Luật lao 

động, quan hệ pháp luật lao động, quan hệ việc làm, 

quan hệ học nghề, quan hệ bồi thường thiệt hại, quan 

hệ về bảo hiểm xã hội, quan hệ giữa người sử dụng lao 

động và đại diện của tập thể người lao động, quan hệ 

về giải quyết các tranh chấp lao động và các cuộc đình 

công, quan hệ về quản lý lao động, tổ chức công đoàn, 

tuyển dụng lạo động,  hợp đồng lao động và thỏa ước 

lao động tập thể, tiêu chuẩn lao động quốc tế; những 

vấn đề chung về tranh chấp lao động, giải quyết tranh 

chấp lao động. Học phần giúp sinh viên nắm được 

những quy định chung về lao động, chế độ làm việc 

như thời gian làm, tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm, nghỉ 

phép... xác định tranh chấp và cách thức giải quyết 

tranh chấp lao động. 

3 

44  
Công pháp quốc 

tế 

Nội dung học phần liên quan đến những vấn đề về luật 

quốc tế; chủ thể của luật quốc tế, dân cư và lãnh thổ 

trong luật quốc tế; các qui định của luật quốc tế về điều 

3 



 

112 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

ước quốc tế, luật biển, luật hàng không, tổ chức quốc 

tế, ngoại giao và lãnh sự, về đấu tranh và phòng chống 

tội phạm; giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, 

các cơ quan tài phán quốc tế và trách nhiệm pháp lí 

quốc tế. Qua đó, người học phải hiểu được đối tượng 

điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và nguyên tắc đặc 

thù của công pháp quốc tế, rèn luyện khả năng phân 

tích và đánh giá các quan hệ pháp luật quốc tế và các 

sự việc, hoạt động ngoại giao và lãnh sự đã và đang 

diễn ra trên thế giới. 

45  Thực tập năm 3 

Sinh viên lên kế hoạch chọn đơn vị thực tập, thời gian 

thực tập 1 tháng. Viết báo cáo và có nhận xét của đơn 

vị thực tập 

3 

46  Tư pháp quốc tế 

Học phần Tư pháp quốc tế bao gồm những nội dung 

cơ bản của các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 

như: Khái niệm và nguồn của Tư pháp quốc tế; xung 

đột pháp luật; chủ thể của Tư pháp quốc tế; các vấn đề 

hợp đồng, thừa kế, quyền sở trí tuệ, hôn nhân và gia 

đình, quan hệ lao động và tố tụng trong tư pháp quốc 

tế. Học phần Tư pháp quốc tế cung cấp cho sinh viên 

cơ sở pháp lí cũng như các giải pháp pháp lí để giải 

quyết các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố 

nước ngoài ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam. 

3 

Học kỳ 7 

47  
Luật Thương mại 

quốc tế 

Học phần Luật thương mại quốc tế bao gồm những nội 

dung cơ bản của các quan hệ thương mại có yếu tố 

nước ngoài như: Khái niệm và nguồn của luật thương 

mại quốc tế; công ước quốc tế về hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế; các tập quán quốc tế về vận tải, giao 

nhận hàng hóa, thanh toán và bảo hiểm quốc tế, quan 

hệ thương mại khu vực ASEAN và WTO. Học phần 

luật thương mại quốc tế cung cấp cho sinh viên cơ sở 

pháp lí cũng như các giải pháp pháp lí để giải quyết 

các tranh chấp thương mại phát sinh giữa các thương 

nhân có quốc tịch khác nhau. 

3 

48  Luật Tài chính 

Học phần giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản 

về quy định của pháp luật liên quan đến các khoản thu 

từ Thuế, Phí, Lệ phí; vị trí và vai trò của những khoản 

thu này trong NSNN; nắm được cấu tạo cơ bản của 

một đạo luật Thuế; Có kỹ năng vận dụng các quy  định 

của pháp luật để xác định được cơ bản các loại thuế, 

mức thuế, thủ tục thu nộp thuế đối với một số sắc thuế 

phổ biến, liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, 

thương mại. 

2 

49  Luật Đầu tư 

Học phần Luật Ngân hàng  được thiết kế nhằm cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan 

đến pháp luật  điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong 

quá trình nhà nước quản lý về tiền tệ và hoạt động ngân 

hàng; những quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức, 

hoạt động của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác 

có hoạt động ngân hàng. Nội dung cơ bản của học phần 

bao gồm: Những vấn đề chung về hoạt động ngân hàng 

và luật ngân hàng; địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà 

2 
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pháp đánh 
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nước Việt Nam và hoạt động của cơ quan này; địa vị 

pháp lý của các tổ chức tín dụng và hoạt động của các 

tổ chức tín dụng dưới góc độ pháp lý. 

50  Luật Đất đai 

Có kiến thức nền tảng về lý luận chung về pháp luật 

đất đai tầm quan trọng của đất đai, vấn đề sở hữu đất 

đai, quan hệ pháp luật đất đai và lịch sử phát triển pháp 

luật đất đai qua các thời kỳ. Có khả năng vận dụng quy 

định của pháp luật đất đai để tư vấn liên quan đến các 

giao dịch về đất đai, các thủ tục hành chính về đất đai. 

Biết cách vận dụng kiến thức pháp luật đất đai và pháp 

luật chuyên ngành khác để tư vấn, giải quyết tranh 

chấp tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo về đất đai. 

3 

51  Luật Ngân hàng 

Học phần Luật Ngân hàng  được thiết kế nhằm cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan 

đến pháp luật  điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong 

quá trình nhà nước quản lý về tiền tệ và hoạt động ngân 

hàng; những quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức, 

hoạt động của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác 

có hoạt động ngân hàng. Nội dung cơ bản của học phần 

bao gồm: Những vấn đề chung về hoạt động ngân hàng 

và luật ngân hàng; địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam và hoạt động của cơ quan này; địa vị 

pháp lý của các tổ chức tín dụng và hoạt động của các 

tổ chức tín dụng dưới góc độ pháp lý. 

2 

52  
Hoạt động ngoại 

khóa 

Chương trình đào tạo Luật kinh tế được thiết kế với 

việc bổ sung đa dạng các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ 

người học phát triển các kĩ năng, thái độ cần thiết để 

đạt được các PLOs 

2 tuần 

53  
Thực tập tốt 

nghiệp 

Thời gian thực tập năm 4 là 3 tháng, sinh viên phải 

hoàn thành báo cáo công việc hàng tháng và 1 bài tiểu 

luận về chủ đề liên quan đến lĩnh vực thực tập dưới sự 

hướng dẫn của GV bộ môn. Báo cáo nộp về đi kèm 

nhận xét và chấm điểm của đơn vị thực tập. 

4 

Học kỳ 8 

54  

Học bổ sung ít 

nhất 6 tín chỉ 

được chọn từ các 

học phần tự chọn  

6 

 

55  Học phần tự chọn    

56  
Nguyên lý kế 

toán 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các 

nguyên tắc và áp dụng của kế toán tài chính để họ có 

thể hiểu được dữ liệu kế toán được xử lý và sử dụng 

như thế nào trong việc đề ra các quyết định trong các 

doanh nghiệp. Nội dung chính của học phần bao gồm 

cân bằng kế toán và quy trình (xử lý thông tin) kế toán, 

phương pháp kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình 

kinh doanh, công việc kế toán cuối kỳ, và trình bày các 

yếu tố cơ bản trên các báo cáo tài chính. 

3 

57  
Luật sở hữu trí 

tuệ 

Luật SHTT bảo vệ các quyền tài sản và nhân thân của 

các cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản trí tuệ - loại 

tài sản đặc biệt phát sinh từ hoạt động sáng tạo trong 

các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, khoa học, sản xuất, 

2 
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Lịch trình 
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kinh doanh. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên 

chuyên ngành luật những kiến thức lí luận nền tảng 

về việc bảo hộ quyền SHTT đồng thời tạo cơ sở cho 

sinh viên hình thành và phát triển các kĩ năng áp 

dụng pháp luật SHTT để giải quyết các vấn đề thực 

tiễn. 

58  
Pháp luật về kinh 

doanh bảo hiểm 

Học phần Pháp luật về Kinh doanh bảo hiểm được thiết 

kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản liên quan đến pháp luật  điều chỉnh các quan hệ 

phát sinh trong quá trình nhà nước quản lý về hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm; những quan hệ phát sinh 

trong quá trình tổ chức, hoạt động của các tổ chức kinh 

doanh bảo hiểm. 

2 

59  
Pháp luật cộng 

đồng Asean 

Môn học gồm 5 nhóm vấn đề chính: 1) Khái quát về 

ASEAN, Cộng đồng ASEAN và pháp luật Cộng đồng 

ASEAN; 2) Luật Cộng đồng chính trị-an ninh 

ASEAN; 3) Luật Cộng đồng kinh tế ASEAN; 4) Luật 

Cộng đồng văn hoá-xã hội ASEAN; 5) Các vấn đề 

pháp lí cơ bản về hợp tác ngoại khối, cơ chế giải quyết 

tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt 

Nam. Thông qua những vấn đề này, môn học không 

chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lí luận cơ 

bản về pháp luật Cộng đồng ASEAN mà còn trang bị 

cho người học những kiến thức pháp lí cụ thể. 

2 

60  
Giao dịch thương 

mại quốc tế 

Học phần cung cấp khái niệm và trình bày những nội 

dung cơ bản của giao dịch thương mại quốc tế; trình 

bày nội dung, cách thức vận dụng các điều kiện (giá 

cả, thanh toán, giao nhận, pháp lý…) và một số tập 

quán mua bán hàng hóa quốc tế (Incoterms 2010, UCP 

600, ISBP681, URC 522, ICC 2009…) trong xuất 

nhập khẩu; trình bày và thảo luận một số vấn đề liên 

quan đến quá trình đàm phán, soạn thảo, ký kết và tổ 

chức thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; 

Học phần còn đi sâu giới thiệu đặc điểm, nội dung và 

cách thức triển khai thực hiện các phương thức giao 

dịch thương mại chủ yếu hiện nay trên thị trường thế 

giới (phương thức giao dịch qua trung gian, đối lưu, 

gia công quốc tế, tạm nhập tái xuất, đấu thầu quốc tế, 

đấu giá quốc tế…). 

3 

61  Luật môi trường 

Luật môi trường giúp sinh viên nghiên cứu các vấn đề 

cơ bản về bảo vệ môi trường bằng pháp luật. Nội dung 

trước tiên mà môn học này đề cập là một số vấn đề 

mang tính lí luận chung về môi trường, bảo vệ môi 

trường và luật môi trường. Tiếp đó, môn học nghiên 

cứu các nội dung về đánh giá môi trường, kiểm soát ô 

nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học như: 

kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, 

kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng 

sinh học... Ngoài ra, môn học còn đề cập các khía cạnh 

của việc thực thi các công ước quốc tế trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như cơ chế giải 

quyết các tranh chấp nảy sinh trong lĩnh vực này. 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh viên 

62  
Thanh toán quốc 

tế 

Thanh toán quốc tế là môn học nghiệp vụ trong hệ 

thống các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

Ngân hàng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản trong hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu và ngân hàng về: Hoạt động kinh doanh quốc tế 

và thanh toán quốc tế. Các chứng từ được sử dụng 

trong các hợp đồng ngoại thương. Các nguồn luật và 

các phương tiện thanh toán áp dụng trong ngoại 

thương như: Hối phiếu, lệnh phiếu, séc, thẻ thanh 

toán…Các phương thức thanh toán quốc tế áp dụng 

trong ngoại thương cũng như ưu, nhược điểm và cơ sở 

để vận dụng từng phương thức một cách hợp lý trong 

thanh toán quốc tế 

3 

63  
Thị trường và các 

định chế tài chính 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các 

thành phần chủ yếu và mối quan hệ giữa các thành 

phần này trong hệ thống tài chính. Cụ thể, sinh viên sẽ 

được trang bị kiến thức nền tảng về thị trường tài  

3 

64  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên ngành 

kinh tế cần có là khả năng phân tích vấn đề và cách 

thức giải quyết vấn đề kinh tế. Môn học phương pháp 

nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và 

phát triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung 

nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề 

thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu 

để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết báo 

cáo nghiên cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách thức khác 

nhau để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu 

sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn đề. Do đó 

kết quả nghiên cứu không thể giải thích toàn bộ, nó chỉ 

mang giá trị giải thích một phần hiện thực. Thực hiện 

một nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt nhất để 

học môn học này. 

2 

65  Luật cạnh tranh 

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản về sau: 

Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh 

tranh; Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh; 

Pháp luật về kiểm soát độc quyền (chống hành vi hạn 

chế cạnh tranh); Thủ tục tố tụng cạnh tranh. Qua học 

phần giúp sinh viên phân tích tình huống pháp lý về 

hoạt động kinh doanh; vận dụng nhạy bén, linh hoạt 

các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề đó. 

2 

 

 

 
10. Giáo dục tiểu học 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  
Nhập môn Giáo 

dục Tiểu học 

Học phần trang bị cho sinh viên ngành giáo dục tiểu 

học về những kiến thức của ngành nghề đào tạo; 

những yêu cầu về phẩm chất đạo đức nhà giáo; vị trí, 

vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên; những hành vi 

2 
Học kỳ 1 

 

-Dự giảng đủ 

trên 80% số 

tiết: Điểm 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

giáo viên được làm và không được làm; chuẩn nghề 

nghiệp của người giáo viên. Quan đó SV ngành GD 

tiểu học sẽ có ý thức trong rèn luyện phẩm chất đạo 

đức, rèn luyện năng lực nghiệp vụ sư phạm đáp ứng 

yêu cầu của một nhà giáo trong tương lai. 

thành phần 

10% 

-Làm đầy đủ 

các bài tập cá 

nhân, kiểm 

tra giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc 

học phần: 

Điểm thành 

phần 60% 2  
Tâm lý học Sư 

phạm tiểu học 

Tâm lý học sư phạm tiểu học là khoa học cơ sở trong 

hệ thống các khoa học sư phạm. Môn học bao gồm 

những nội dung cơ bản về tâm lý học lứa tuổi và tâm 

lý học sư phạm như: Lý luận về sự phát triển tâm lý 

trẻ em, quy luật của sự phát triển tâm lý trẻ em; Khái 

quát về lứa tuổi học sinh tiểu học, điều kiện phát triển 

tâm lý, đặc điểm hoạt động học tập, giao tiếp và sự 

phát triển nhân cách lứa tuổi tiểu học; Khái quát về 

tâm lý học dạy học và tâm lý học giáo dục: quá trình 

dạy học và các yếu tố cơ bản của nó, tâm lý học về sự 

lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, dạy học và sự phát 

triển trí tuệ; Những cơ sở tâm lý học của việc giáo dục 

đạo đức; Những đặc trưng của lao động sư phạm và 

những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nhà giáo. 

4 

3  
Giáo dục học tiểu 

học (1) 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên hệ thống kiến 

thức cơ bản của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, 

đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các 

phạm trù cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa 

giáo dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, 

nhiệm vụ giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; 

vấn đề phổ cập giáo dục; người giáo viên trong nhà 

trường tiểu học 

2 

4  

Cơ sở Toán học 1 

của môn Toán ở 

tiểu học 

Phần lí thuyết tập hợp nhằm củng cố, trang bị cho 

người học những khái niệm, tính chất, cơ bản về tập 

hợp, quan hệ hai ngôi, ánh xạ. Phần logic toán nhằm 

trang bị cho người học các khái niệm, tính chất về 

mệnh đề, các phép toán trên mệnh đề; hàm mệnh đề, 

công thức, luật và qui tắc suy luận và ứng dụng để 

trình bày, diễn đạt, cách lập luận chặt chẽ, phát triển 

tư duy logic trong quá trình dạy môn Toán ở bậc tiểu 

học. Qua đó giúp người học hiểu rõ các kiến thức cơ 

sở của môn toán ở tiểu học, phục vụ cho công tác 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học sau này. Trên cơ sở 

đó, người học hình thành được kỹ năng nghiên cứu 

sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy, vận dụng để 

giảng dạy tốt môn Toán ở cấp tiểu học. 

3 

5  

Cơ sở Việt ngữ 1 

của việc dạy học 

tiếng Việt tiểu học 

Cơ sở Việt ngữ 1 của việc dạy học tiếng Việt tiểu học 

là học phần thuộc khối kiến thức ngành, nhằm trang 

bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống 

tiếng Việt hiện đại, bao gồm các nội dung: Đại cương 

về ngôn ngữ và tiếng Việt (ngôn ngữ và ngôn ngữ học, 

bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự 

phát triển của ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ, nguồn 

gốc và quá trình phát triển của tiếng Việt); Ngữ âm 

tiếng Việt hiện đại (âm tiết, hệ thống âm vị và chữ viết 

tiếng Việt); Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt (đặc điểm, 

4 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

cấu tạo từ tiếng Việt; các lớp từ xét trên bình diện: cấu 

tạo, ngữ nghĩa, nguồn gốc). 

6  Văn học thiếu nhi 

Học phần Văn học thiếu nhi một môn khoa học cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về văn 

học thiếu nhi. Đây là học phần cơ sở ngành, được thiết 

kế dành cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. Học 

phần này là học phần bắt buộc, được bố trí ở học kì 1 

trong chương trình đào tạo. 

4 

7  Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên, 

cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có 

thể giao tiếp thành công ở mức độ Elementary, các 

kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học 

tiếng Anh. 

3 

8  
Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt 

1 

9  
Triết học Mác – 

Lênin 

Học phần Triết học Mác- Lênin nhằm cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần bao 

gồm những kiến thức lý luận về chủ nghĩa duy vật 

biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy 

vật lịch sử. Học phần Triết học Mác- Lênin thuộc khối 

kiến thức đại cương, dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

3 

Học kỳ 2 

 

10  
Tin học đại cương 

(Tin học CN1) 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức: về 

mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin của cá 

nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật các xu 

hướng công nghệ thông tin hiện đại cho người học. 

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng: tổ chức 

công việc cá nhân; làm việc nhóm; lưu trữ, quản lý và 

khai thác dữ liệu trên môi trường mạng trực tuyến. Kỹ 

năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công 

tác văn phòng như: xử lý văn bản nâng cao với MS. 

Word, sử dụng bảng tính nâng cao với MS. Excel, sử 

dụng trình chiếu MS. Powerpoint. Các kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động 

chuyên môn các chuyên ngành kinh tế và quản lý. 

2 

11  

Cơ sở Toán học 2 

của môn Toán ở 

tiểu học 

Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cần thiết 

về phép toán đại số, các tính 

chất, các phần tử đặc biệt. Cấu trúc đại số cơ bản: 

Nửa nhóm, vị nhóm. Nhóm. Hiểu được những kiến 

thức cần thiết về các cấu trúc đại số cơ bản: Vành, 

miền nguyên. Trường. Trình bày được cách xây 

dựng phép toán đại số, các tính chất có thể có, các 

phần tử đặc biệt nếu có. Thực hiện thành lập, chứng 

minh được các cấu trúc: Nửa nhóm, vị nhóm, nhóm 

3 

12  

Cơ sở Việt ngữ 2 

của việc dạy học 

tiếng Việt tiểu học 

Cơ sở Việt ngữ 2 của việc dạy học tiếng Việt tiểu học 

là một môn khoa học ngôn ngữ cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về ngữ pháp và phong cách 

học tiếng Việt. Đây là học phần thuộc khối kiến thức 

4 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

ngành được thiết kế dành cho sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học. Học phần được bố trí ở học kỳ 2 năm 

thứ nhất trong chương trình đào tạo. 

13  
Giáo dục học tiểu 

học (2) 

Học phần này trình bày một cách hệ thống những tri 

thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam về 

Giáo dục học, gồm: Quá trình dạy học, nguyên tắc, 

nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

Quá trình giáo dục; nguyên tắc, nội dung, phương 

pháp giáo dục; Công tác chủ nhiệm lớp. 

3 

14  Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên; 

cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có 

thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate; 

các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự 

học tiếng Anh. 

2 

15  
Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 

16  
Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện cho 

học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa 

xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền 

thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các 

lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh 

giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; 

có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và 

công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; 

có một số kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào 

sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 

tuần 

17  
Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

Học phần Kinh tế chính trị Mác- Lênin nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc học thuyết 

kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa và các nội dung của kinh tế 

chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Học phần Kinh 

tế chính trị Mác- Lênin thuộc khối kiến thức đại 

cương, dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

2 

Học kỳ 3 

 

18  
Pháp luật đại 

cương 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản chất, hình 

thức nhà nước, chức năng của nhà nước; kiến thức cơ 

bản về nguyên tắc tổ chức và bộ máy Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc điểm, bản chất 

của pháp luật, hình thức pháp luật; kiến thức cơ bản 

về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam; kiến thức cơ bản về thực 

hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp 

lý, phòng và chống vi phạm pháp luật; một số kiến 

thức cơ bản về luật dân sự, luật hành chính, luật hình 

sự; pháp luật phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm 

của công dân trong việc phòng chống tham nhũng. 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

19  

Xác suất và Thống 

kê trong giáo dục 

tiểu học 

Học phần trang bị cho sinh viên các tri thức về xác 

suất và thống kê, đặc biệt các tri thức về thống kê. Từ 

đó vận dụng vào nghiên cứu, dự đoán trong khoa học 

giáo dục nói chung và giáo dục học sinh tiểu học nói 

riêng. Đồng thời là cơ sở lí luận, là công cụ hữu hiệu 

để xử lí số liệu thống kê trong các hoạt động nghiên 

cứu khoa học giáo dục ở các trường tiểu học. 

2 

20  
Tiếng Việt thực 

hành ở tiểu học 

Tiếng Việt thực hành ở tiểu học là một môn khoa học 

ngôn ngữ cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng 

quát về tiếng Việt và các kĩ năng thực hành văn bản 

tiếng Việt. Đây là học phần cơ sở được thiết kế dành 

cho sinh viên Sư phạm Giáo dục Tiểu học. Môn học 

tập trung vào việc giúp sinh viên rèn luyện các kĩ năng 

về thực hành tiếng Việt theo 5 nhóm vấn đề chính: (1) 

Chính tả; (2) Dùng từ; (3) Đặt câu; (4) Viết đoạn văn; 

(5) Xây dựng văn bản. 

2 

21  

Âm nhạc và PP 

giáo dục âm nhạc 

ở tiểu học 

 Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học 

là học phần được xây dựng dành riêng cho ngành Giáo 

dục Tiểu học hệ vừa học vừa làm bậc đại học. Học 

phần được xây dựng gộp chung hai phần. Trong đó, 

phần 1 - cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hát, 

kĩ thuật hát và ứng dụng vào thể hiện các bài hát ở tiểu 

học. Phần 2 - giới thiệu những kiến thức chung về vai 

trò, nội dung chương trình, đặc điểm tâm sinh lí và 

một số phương pháp dạy học môn âm nhạc ở tiểu học, 

đồng thời vận dụng những kiến thức đó vào việc thực 

hành soạn, giảng tiết học âm nhac ở tiểu học. 

3 

22  

Cơ sở Khoa học 

Xã hội và phương 

pháp dạy học ở 

tiểu học 

Cơ sở KH Xã hội và phương pháp dạy học ở tiểu học 

là một học phần chuyên ngành của ngành sư phạm GD 

Tiểu học. Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về Tự nhiên, Xã hội (chủ đề Xã hội, Địa lí 

và Lịch sử) có liên quan đến nội dung, chương trình 

các môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học và phương pháp 

dạy học môn Địa lí và Lịch sử ở tiểu học. Học phần 

Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 và phương pháp dạy học 

Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học gồm hai nhóm vấn đề 

chính: (1) Kiến thức Tự nhiên Xã hội, cụ thể là kiến 

thức về Địa lí và Lịch sử; (2) Các phương pháp dạy 

học Tự nhiên Xã hội (môn Địa lí và Lịch sử) ở tiểu 

học. 

3 

23  

Tổ chức hoạt động 

trải nghiệm cho 

HS tiểu học 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh 

tiểu học là một học phần cung cấp cho sinh viên một 

số nội dung kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo nói chung và tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học nói riêng; 

phương pháp, hình thức tổ chức và đánh giá các hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học. 

2 

24  Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên; 

Cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có 

thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate; 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Cung cấp các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ 

năng tự học tiếng Anh. 

25  
Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 

26  
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là môn học bắt buộc trong 

chương trình đào tạo của các trường đại học. Môn học 

trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những 

kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học, giúp 

sinh viên có cơ sở lý luận và phương pháp luận đúng 

đắn để nhận thức đầy đủ hơn về Chủ nghĩa Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối, chủ 

trương chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong 

quá trình thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam. 

2 

Học kỳ 4 

27  

Từ Hán Việt và 

dạy từ Hán Việt ở 

tiểu học 

Môn học tập trung vào việc giúp sinh viên nắm nội 

dung về Từ Hán Việt theo 4 nhóm vấn đề chính: (1) 

Quá trình tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt; (2) Khái niệm 

từ Hán Việt; (3) Một số vấn đề cơ bản về từ Hán Việt 

trong chương trình và SGK Tiếng Việt tiểu học; 

(4)Bổ túc vốn từ Hán Việt qua một số bài thơ Đường 

và thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh. 

2 

28  

Đại cương phương 

pháp dạy học 

Tiếng Việt ở tiểu 

học 

Đại cương Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 

là một môn khoa học về phương pháp nhằm cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về 

phương pháp dạy học Tiếng Việt và các kĩ năng giảng 

dạy Tiếng Việt ở Tiểu học.. Học phần tập trung vào 

việc giúp sinh viên rèn luyện các kĩ năng về PPDH 

Tiếng Việt ở tiểu học theo 2 nhóm vấn đề chính: (1) 

Những vấn đề chung về PPDH Tiếng Việt ở tiểu học; 

(2) PPDH các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

4 

29  

Phương pháp dạy 

học toán ở tiểu 

học 

PPDH đại cương cung cấp cho người học về: Phương 

pháp dạy học (PPDH) nói chung và PPDH 

Toán;Nhiệm vụ, nội dung và mục đích của môn Toán 

ở tiểu học;Một số PPDH thường dùng trong môn Toán 

ở tiểu học;Chuẩn bị và tổ chức dạy học Toán ở tiểu 

học. 

PPDH cụ thể cung cấp cho người học về: Nội dung và 

PPDH các kiến thức cụ thể trong chương trình môn 

Toán tiểu học: số học, hình học, đại lượng, một số yếu 

tố đại số, thống kê, giải toán. 

Qua đó giúp người học có các hiểu biết, kĩ năng cơ 

bản về PPDH Toán đại cương, một số PPDH Toán 

thường dùng ở tiểu học, chương trình môn Toán ở tiểu 

học hiện hành và vận dụng các PPDH Toán ở tiểu học 

vào các nội dung giảng dạy chính ở tiểu học. 

4 

30  

Công nghệ và 

phương pháp dạy 

học ở tiểu học 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

về Tự nhiên, Xã hội (chủ đề Xã hội, Địa lí và Lịch sử) 

có liên quan đến nội dung, chương trình các môn Tự 

nhiên - Xã hội ở tiểu học và phương pháp dạy học môn 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Địa lí và Lịch sử ở tiểu học. Học phần Cơ sở Tự nhiên 

- Xã hội 2 và phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 

ở tiểu học gồm hai nhóm vấn đề chính: (1) Kiến thức 

Tự nhiên Xã hội, cụ thể là kiến thức về Địa lí và Lịch 

sử; (2) Các phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội 

(môn Địa lí và Lịch sử) ở tiểu học 

31  Sinh lí học trẻ em 

Học phần sinh lý học trẻ em cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản nhất về các đặc điểm sinh lý 

trẻ em của sự sinh trưởng và phát triển, hệ thần kinh 

và hoạt động thần kinh cấp cao, hoạt động của các cơ 

quan phân tích, các tuyến nội tiết, hệ vận động, hệ tuần 

hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và trao đổi chất. 

2 

32  

Rèn luyện kĩ năng 

sư phạm 1 ở tiểu 

học 

Rèn luyện kĩ năng sư phạm 1 ở tiểu học là một môn 

học cung cấp cho sinh viên một số nội dung kiến thức, 

biện pháp chung về các kiến thức nghiệp vụ sư phạm 

tiểu học như: phương pháp, biện pháp tổ chức rèn 

luyện các kỹ năng tìm hiểu nhà trường tiểu học, tìm 

hiểu học sinh và giáo viên tiểu học; công tác chủ 

nhiệm lớp, giao tiếp sư phạmsử dụng và thiết kế đồ 

dùng dạy học,... Cùng với Rèn luyện kĩ năng sư phạm 

tiểu học 2, Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 3, nó 

góp phần khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư 

phạm, hình thành năng lực nghề nghiệp cơ bản gắn 

liền với thực tiễn bậc tiểu học. 

2 

33  
Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn 

diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt 

động nghề nghiệp tốt. 

1 

34  

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là học phần bắt 

buộc trong chương trình đào tạo. Nội dung chủ yếu 

của học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản, cốt lõi, hệ thống Đảng. giúp   người học nâng 

cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vẫn 

dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công  tác, góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ  quốc Việt  Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

2 

Học kì 5 

35  

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học sư phạm ứng 

dụng ở tiểu học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên 

ngành kinh tế cần có là khả năng phân tích vấn đề và 

cách thức giải quyết vấn đề kinh tế. Môn học phương 

pháp nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây 

dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một 

khung nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn 

đề thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và phân tích số 

liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết 

báo cáo nghiên cứu. Sinh viên sẽ học nhiều cách thức 

khác nhau để tiến hành nghiên cứu, và cách thức 

nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn 

đề. Do đó kết quả nghiên cứu không thể giải thích toàn 

bộ, nó chỉ mang giá trị giải thích một phần hiện thực. 

Thực hiện một nghiên cứu khoa học thực tế là cách tốt 

nhất để học môn học này. 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

36  

Phương pháp dạy 

học phân môn 

Tiếng Việt ở tiểu 

học 

Phương pháp dạy họccác phân môn Tiếng Việt ở tiểu 

học là một học phần chuyên ngành của ngành sư phạm 

GD Tiểu học. Đây là học phần cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về các phân môn trong môn Tiếng 

Việt ở tiểu học (phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Luyện 

từ và câu, Tập làm văn và phương pháp dạy học các 

phân môn này ở tiểu học) và hướng dẫn tổ chức hoạt 

động ngoại khóa môn Tiếng Việt ở tiểu học. Học phần 

này là học phần bắt buộc, được bố trí vào học kì 2 năm 

3 trong chương trình đào tạo. 

4 

37  

Thực hành vận 

dụng phương pháp 

dạy học toán ở 

tiểu học 

Học phần giúp SV tự rèn luyện và phát triển 4 kĩ năng 

cơ bản: Kĩ năng phân tích chương trình. Kĩnăng soạn 

kế hoạch bài học. Kĩ năng lựa chọn và thiết kế bài tập 

cho phù hợpđối tượng HS. Kĩ năng xử lý một số tình 

huống sư phạm trong dạy học môn Toán. 

3 

38  

Mỹ thuật và 

phương pháp dạy 

học mỹ thuật ở 

tiểu học 

Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật là một học 

phần cơ bản nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức chung về các chuyên ngành mỹ thuật và còn 

nhằm giúp sinh viên nắm bắt được qui trình giảng dạy 

môn Mỹ thuật (soạn giáo án các phân môn, các bước 

tiến hành một bài dạy trên lớp...).Đây là học phần cơ 

sở được thiết kế dành cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học. 

4 

39  

Rèn luyện kĩ năng 

sư phạm 2 ở tiểu 

học 

Rèn luyện kĩ năng sư phạm 2 ở tiểu học là một môn 

học cung cấp cho sinh viên một số nội dung kiến thức, 

biện pháp chung về các kiến thức nghiệp vụ sư phạm 

tiểu học như: phương pháp, biện pháp tổ chức rèn 

luyện các kỹ năng sư phạm và kỹ năng dạy học cơ bản 

như: nghe, nói, đọc, viết; phân tích nội dung chương 

trình, thiết kế kế hoạch dạy học các môn học ở tiểu 

học... Cùng với Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 

1,Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 3, nó góp phần 

khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình 

thành năng lực nghề nghiệp cơ bản gắn liền với thực 

tiễn bậc tiểu học 

2 

40  
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Sinh viên nắm được bối cảnh lịch sử - xã hội, các 

nhân tố góp phần hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

- Sinh viên nắn được hệ thống tư tưởng, văn hóa và 

đạo đức của Hồ Chí Minh 

- Những sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn cách 

mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh 

- Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

- Xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự 

phát triển đất nước, biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong công 

tác của bản thân và dũng cảm đấu tranh chống những 

quan điểm và hiện tượng sai trái. 

2 

Học kỳ 6 

41  

Giao tiếp sư phạm 

của người giáo 

viên tiểu học 

Học phần Giao tiếp Sư phạm của người giáo viên tiểu 

học thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm, cung cấp 

các kiến thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm cơ bản 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

nhằm giúp cho sinh viên có thể phát triển được các 

năng lực giao tiếp sư phạm trong quá trình học tập và 

vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp tương lai. 

42  

Tổ chức hoạt động 

Đội thiếu niên và 

Sao nhi đồng 

Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tổ 

chức các hoạt động Đội TNTP và sao nhi đồng Hồ Chí 

Minh, làm cơ sở luận, cơ sở khoa học để thiết kế, chỉ 

đạo các hoạt động cho thiếu nhi trong trường tiểu học 

và trường trung học cơ sở. Giúp người học có nhận 

thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và nguyên  

tắc hoạt động của Đội, hiểu về cơ cấu tổ chức và vấn 

đề tự quản của Đội. Từ đó xác định trách nhiệm của 

người giáo viên đối với công tác giáo dục thiếu niên 

nhi đồng. Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về 

kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện tay nghề và khả năng 

tiếp cận tổ chức các hoạt động của thiếu nhi một cách 

sáng tạo. Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, rèn luyện 

phong cách của người giáo viên trẻ. 

2 

43  

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học ở 

tiểu học 

Trên cơ sở nội dung và phương pháp dạy học Toán, 

Tiếng việt, Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức… ở tiểu học, 

học phần sẽ trang bị cho SV những kĩ năng khai thác 

và ứng dụng CNTT để thiết kế bài soạn, hỗ trợ đổi 

mới PPDH ở tiểu học theo hướng tích cực hóa các hoạt 

động nhận thức của học sinh, kiến tạo tri thức mới… 

phù hợp với con đường nhận thức, tâm sinh lí lứa tuổi 

HS tiểu học. 

2 

44  
Thực hành giải 

toán ở tiểu học 

Sau khi học xong học phần PPDH Toán tiểu học, SV 

được học HP “Thực hành giải toán tiểu học” nhằm 

trang bị thêm các kiến thức về giải toán ở tiểu học, các 

PP giải toán cơ bản thường được sử dụng và một số 

PP mới, hiện đại để sớm tiếp cận với Toán học ở các 

bậc học cao hơn sau này. Mục đích, hình thức và PP 

kiểm tra, đánh giá trong dạy – học toán tiểu học. 

3 

45  

Đạo đức và 

phương pháp giáo 

dục đạo đức ở tiểu 

học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của 

đạo đức học có liên quan đến hoạt động giáo dục đạo 

đức nói chung và chương trình dạy học môn Đạo đức 

cho học sinh tiểu học nói riêng; những vấn đề chung 

về giáo dục đạo đức trong giai đoạn hiện nay; hình 

thành và phát triển cho sinh viên kĩ năng giáo dục đạo 

đức và dạy học môn Đạo đức cho học sinh tiểu học. 

2 

46  

Cơ sở Khoa học 

Tự nhiên và 

phương pháp dạy 

học ở tiểu học 

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

nhiên và xã hội (chủ đề sinh học, vật chất và năng 

lượng) có liên quan trong chương trình các môn học 

về tự nhiên và xã hội ở tiểu học; những vấn đề chung 

về lí luận dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội; 

hình thành và phát triển cho sinh viên kĩ năng dạy học 

môn Tự nhiên- Xã hội, môn Khoa học ở tiểu học.Cùng 

với học phầnCơ sở Khoa học Xã hội và Phương pháp 

dạy học ở tiểu học, nó góp phần trang bị cho sinh viên 

đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về tự nhiên- xã hội 

và kĩ năng dạy học các môn học về tự nhiên – xã hội 

ở bậc tiểu học. 

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

47  

Rèn luyện kĩ năng 

sư phạm 3 ở tiểu 

học 

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức, biện pháp 

chung về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu 

học như:kỹ năng tổ chức dạy học, kỹ năng tổ chức 

hoạt động giáo dục... Cùng với Rèn luyện kĩ năng sư 

phạm tiểu học 1,Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 

2, nógóp phần khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư 

phạm, hình thành năng lực nghề nghiệp cơ bản gắn 

liền với thực tiễn bậc tiểu học. 

2 

48  

Quản lý hành 

chính nhà nước và 

quản lý ngành 

giáo dục đào tạo 

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về quản lý 

hành chính nhà nước, công vụ, công chức, viên chức; 

đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo 

dục và đào tạo; luật giáo dục và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác về giáo dục và đào tạo; thực tiễn giáo 

dục Việt Nam. 

2 

Học kì 7 

49  

Tổ chức hoạt động 

cảm thụ văn học 

cho học sinh tiểu 

học 

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về năng lực 

cảm thụ văn học; rèn luyện các năng lực cơ bản trong 

việc cảm thụ văn học khi dạy học các phân môn Tiếng 

Việt ở tiểu học. 

3 

50  

Kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập ở 

tiểu học 

Nhằm trang bị cho sinh viên sư phạm tiểu học hệ 

thống kiến thức cơ bản về đánh giá trong giáo dục và 

dạy học nói chung và ở trường tiểu học nói riêng, hình 

thành cho họ những kĩ năng cơ bản trong việc đánh 

giá học sinh tiểu học; bồi dưỡng thái độ nghề nghiệp 

và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên. 

2 

51  

Giáo dục môi 

trường cho HS 

tiểu học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

môi trường, tài nguyên và bảo vệ môi trường;về giáo 

dục môi trường và tình hình giáo dục môi trườngở trên 

thế giới và Việt Nam; về giáo dục môi trường trong 

nhà trường tiểu học, làm cơ sở để sinh viên vận dụng 

kiến thức vào thực tế giáo dục môi trường trong nhà 

trường. 

2 

52  
Giáo dục hòa nhập 

ở trường tiểu học 

Học phần này trình bày một cách có hệ thống các tri 

thức về một số vấn đề chung về giáo dục hòa nhập cho 

học sinh khuyết tật, tiến hành giáo dục hòa nhập cho 

học sinh khuyết tật ở trường tiểu học và cách hỗ trợ 

giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở trường 

tiểu học. 

2 

53  Kiến tập sư phạm 

Thông qua các buổi dự giờ các tiết học và tiết chủ 

nhiệm sẽ giúp sinh viên có được những kiến thức thực 

tế về tiến trình, cách thức tổ chức một tiết học; giúp 

các em bước đầu làm quen với việc lên kế hoạch, soạn 

giáo án dạy học, chủ nhiệm và làm quen với việc lên 

lớp qua các tiết dạy tại cơ sở thực tập góp phần nâng 

cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho 

sinh viên. 

2 

54  Thực tập sư phạm 

Học phần giúp cho sinh viên vận dụng những kiến 

thức đã được trang bị ở trường đại học vào công tác 

giảng dạy và công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học; 

Rèn luyện các kỹ năng cơ bản của người giáo viên tiểu 

học. Thực hành công tác giảng dạy và công tác chủ 

nhiệm lớp, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của một 

 Học kì 8 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

người giáo viên ở trường tiểu học. Nâng cao ý thức 

nghề nghiệp và lòng yêu nghề cho sinh viên. 

55  Các môn tự chọn  

56  
Kỹ năng tham vấn 

học đường 

Bao gồm 4 chương bàn về các vấn đề: Bản chất của 

tham vấn học đường là gì? Người làm công tác tham 

vấn học đường cần có kiến thức, phẩm chất, kỹ năng 

và thực hiện theo các nguyên tắc đạo đức; Học sinh, 

các nan đề của học sinh và nhà trường cần được tham 

vấn; các loại hình và quy trình tham vấn học đường; 

các kỹ năng cơ bản và rèn luyện ứng dụng các kỹ năng 

tham vấn học đường vào việc hỗ trợ tâm lý cho học 

sinh, phụ huynh và các GV khác. 

2  

57  
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

Cung cấp một cái nhìn toàn diện về văn hóa học và 

văn hóa Việt Nam, hệ thống các thành tố văn hóa Việt 

Nam và những đặc trưng của chúng, tính thống nhất 

và đa dạng của văn hóa Việt Nam. Môn học gồm 3 

chương: (1) Văn hóa học và văn hóa Việt Nam; (2) 

Các thành tố văn hóa Việt Nam; (3) Các sắc thái văn 

hóa địa phương và tộc người. 

2 

 

58  

Giáo dục giới tính 

và phương pháp 

giáo dục giới tính 

Phần Giáo dục giới tính gồm 10 bài học được thiết kế 

trên đĩa CDrom, lần lượt chuyển tải các nội dung 

giảng dạy về quyền và sức khỏe tình dục bao gồm các 

vấn đề về tâm sinh lý lứa tuổi, tình bạn, tình yêu, tình 

dục, sự mang thai, các nguy cơ lây nhiễm qua đường 

tình dục, biết bảo vệ bản thân tránh được sự xâm hại, 

quấy rối tình dục, hiểu rõ về giới và các quyền có liên 

quan đến giới, đặc biệt thể hiện qua các hành vi tình 

dục và cuối cùng nhằm hướng dẫn sinh viên biết tự 

đưa ra những quyết định của bản thân khi đối diện 

trước những tình huống thường gặp trong tuổi sinh 

viên. 

2 

 

59  

Sử dụng phương 

pháp bàn tay nặn 

bột trong dạy 

họctiểu học 

Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học 

ở tiểu học là một môn học cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn 

bột; những vấn đề chung về việc sử dụng phương pháp 

Bàn tay nặn bột trong dạy học các môn khoa học ở 

trường tiểu học; hình thành và phát triển cho người 

học kĩ năng sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột 

trong dạy học các môn khoa học ở trường tiểu học. 

2 

 

60  
Tin học chuyên 

ngành 2 

Học phần trang bị cho sinh viên những kĩ năng khai 

thác và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại của 

công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu. 

Học phần giúp người học đạt chuẩn năng lực công 

nghệ thông tin cần thiết đối với sinh viên ngành Sư 

phạm Giáo dục Tiểu học khi ra trường như các mô 

hình tiếp cận áp dụng công nghệ thông tin trong giảng 

dạ; cách thiết kế và xây dựng trang web, trang  cá nhân 

phục vụ dạy học; thiết kế phiếu khảo sát, bài trắc 

nghiệm trực tuyến và xử lý kết quả thu được; sử dụng 

các dịch vụ điện toán đám mây, các công cụ với dịch 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

vụ web 2.0; tham gia kết nối với cộng đồng giáo dục 

và duy trì kết nối. 

61  

Phát triển lời nói 

cho học sinh tiểu 

học trên bình diện 

ngữ âm 

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

sở lí luận, phương pháp và các thủ pháp luyện phát âm 

(luyện nói và luyện đọc) cho HS tiểu học; có kĩ năng 

phát hiện các lỗi của HS tiểu học khi nói và đọc trên 

bình diện ngữ âm học. Đây là học phần thuộc khối kiến 

thức ngành được thiết kế dành cho sinh viên ngành Giáo 

dục Tiểu học. 

2 

 

62  

Phát triển chương 

trình giáo dục tiểu 

học 

Học phần trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về phát 

triển chương trình, thiết kế chương trình môn học; 

phục vụ cho việc xây dựng và phát triển chương trình 

giáo dục ở trường tiểu học. SV có nằng lực phân tích 

chương trình hiện hành và phát triển chương trình giáo 

dục tiểu học theo từng khối lớp 

2  

63  

Kỹ thuật dạy học 

Lịch sử - Địa lý ở 

tiểu học 

Học phần tập trung vào việc giúp sinh viên rèn luyện 

các kĩ năng dạy học về Lịch sử và Địa lí ở tiểu học 

theo các nhóm vấn đề chính: (1) Phương pháp, kỹ 

thuật dạy học tích cực; (2) Vận dụng phương pháp, kỹ 

thuật dạy học tích cực vào dạy học môn Lịch sử và 

Địa lí ở tiểu học. 

2  

64  

Dạy học khoa học 

theo tiến trình tìm 

tòi, khám phá ở 

tiểu học 

Cung cấp cho người học những lí thuyết cơ bản về 

quan điểm dạy học khám phá – lấy người học là trung 

tâm và vai trò của dạy học tìm tòi, khám phá trong 

việc phát triển năng lực cho học sinh tiểu học; hình 

thành và phát triển cho người học kĩ năng sử dụng một 

số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các 

môn học khoa học ở trường tiểu học 

2  

65  

Các mô hình dạy 

học hiệu quả của 

trường tiểu học 

Trang bị cho người học những cách thức chung về tổ 

chức dạy học theo mô hình trường tiểu học mới để 

hướng dẫn hoạt động học của người học theo quan 

điểm lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học. 

Giúp họ hiểu rõ những đặc trưng cơ bản của mô hình 

trường tiểu học mới, qui trình “5 bước giảng dạy” và 

“10 bước học tập” và những yếu tố tác động đến tính 

hiệu quả của việc tổ chức, quản lí lớp học như tài liệu 

hướng dẫn hoạt động học, kĩ thuật dạy học tích cực, 

đánh giá kết quả dạy học và sự tham gia của cộng đồng 

địa phương. 

2  

66  

Dạy học tiếng Việt 

theo quan điểm 

giao tiếp ở tiểu 

học 

Học phần mang tính tích hợp vừa rèn luyện và nâng 

cao các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tiểu 

học trong dạy học tiếng Việt và trong giao tiếp. Học 

phần thiên về thực hành nên phần lí thuyết được trình 

bày gắn gọn, có tính chất hướng dẫn. Thời gian chủ 

yếu của học phần dành cho sinh viên thực hiện các bài 

tập rèn các kĩ năng sát với chương trình Tiếng Việt ở 

tiểu học. 

2  

 

67  

Dạy học tích hợp 

các môn học ở tiểu 

học 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về kĩ năng và phương  pháp dạy học theo quan điểm 

tích hợp, đặc biệt là phương pháp và kĩ năng dạy học 

tích hợp các môn học ở tiểu học. 

2  
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

68  

Giáo dục kĩ năng 

sống trong dạy 

học ở tiểu học 

Học phần Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu 

học là một trong những học phần tự chọn được bố trí 

vào học kì 2 năm 2 trong chương trình đào tạo giáo 

viên ngành Giáo dục Tiểu học. Qua học phần này, sinh 

viên được cung cấp những kiến thức về kỹ năng sống, 

giáo dục kỹ năng sống và những nội dung cụ thể về 

giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn tổ chức giáo dục 

kỹ năng sống trong các môn học như Tiếng Việt, Đạo 

đức, Thủ công – Kĩ thuật, các môn về tự nhiên và xã 

hội ở tiểu học để xây dựng hoặc thay đổi hành vi cho 

học sinh. Học phần Giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh tiểu học gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Một số 

vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh tiểu học, (2) Giáo dục kỹ năng sống 

trong các môn học ở tiểu học. 

2  

69  Số học ở tiểu học 

Học phần này bao gồm các vấn đề về: Trình bày tổng 

thể hệ thống về các hàm số, lý thuyết đồng dư, liên 

phân số hữu hạn và vô hạn, phương trình Đi-ô-phăng. 

2  

70  Khởi nghiệp 

 Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về tinh 

thần doanh nhân và hoạt động khởi nghiệp. Môn học 

giúp phát triển tư duy kinh doanh và cung cấp cho sinh 

viên những nguyên tắc cơ bản để hình thành ý tưởng 

và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong khóa học, sinh 

viên sẽ tự cùng nhau tìm kiếm và trình bày các ý tưởng 

tiềm năng, học cách phát triển các ý tưởng này và 

chuyển chúng thành cơ hội, đồng thời khai thác các cơ 

hội đó để có thể triển khai sáng lập doanh nghiệp mới. 

2  

 

 
11. Sư phạm Toán 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1  

NLCB của 

CNMLN 1  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Triết học Mác- Lênin. Cung cấp những hiểu biết 

chung nhất cho sinh viên về thế giới quan và 

phương pháp luận, giúp họ có cái nhìn toàn cảnh 

về tư tưởng nhân loại và những bước phát triển 

của nó. Nắm vững khái niệm, phạm trù, quy luật 

chung về thế giới. Nghiên cứu Triết học sẽ giúp 

cho sinh viên nâng cao trình độ tư duy; tìm kiếm 

những con đường ngắn nhất, đúng đắn nhất và 

hiệu quả nhất để đạt chân lý; từ đó giúp cho sinh 

viên nắm bắt được bản chất khoa học của Chủ 

nghĩa Mác-Lênin mà cốt lõi là Triết học Mác-

Lênin. 

2  
-Dự giảng đủ 

trên 80% số tiết: 

Điểm thành phần 

10% 

-Làm đầy đủ các 

bài tập cá nhân, 

kiểm tra giữa kì: 

Điểm thành phần 

30% 

-Thi kết thúc học 

phần: Điểm 

thành phần 60% 

2  Anh văn 1  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức  

độ Elementary, các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 Học kì 1 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

3  

Nhập môn toán 

cao cấp 

Mục tiêu của môn học Nhập môn toán cao cấp 

nhằm rèn luyện  tư duy toán học cho người học 

thông qua các nội dung lí thuyết  tập hợp, lôgic; 

hướng dẫn cho người học tiếp thu những kiến thức 

cơ bản của những nội dung này; rèn luyện cho 

người học những kĩ năng sử dụng các công cụ của 

lí thuyết  tập hợp, lôgic vào giải quyết các bài toán 

có liên quan; đồng thời bồi dưỡng năng lực tự học 

và nghiên cứu khoa học cho người học. 

2 Học kì 1 

4  Giải tích 1 

Cung cấp các kiến thức giới hạn và tính liên tục của 

hàm số; định nghĩa và cách tính và ứng dụng đạo 

hàm, vi phân của hàm một biến; định nghĩa, tính 

chất, phương pháp tính tích phân (một lớp và suy 

rộng); những ứng dụng của tích phân xác định; về 

chuỗi số và chuỗi hàm; tích phân nhiều lớp và tích 

phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân. 

3 Học kì 1 

5  Giải tích 2 

Giới thiệu môn học giải tích bao gồm vi phân và 

tích phân của hàm một biến số, cùng các ứng dụng 

của nó. Chuỗi và ứng dụng khai triển hàm thành 

chuỗi Taylor 

3 Học kì 1 

6  

Hình học giải 

tích 

Hệ thống hóa các kiến  thức về vectơ và tọa độ 

phẳng và không gian. Bổ sung các kiến thức hình 

giải tích: Mục tiêu afin, công thức đổi mục tiêu 

afin; Công thức đổi mục tiêu trực chuẩn. Dùng 

phương pháp véctơ và tọa độ để giải toán và 

Nghiên cứu sâu về đường bậc hai và mặt bậc hai 

trong không gian. 

2 

 

 

 

Học kì 1 

7  Đại số tuyến tính 

Nội dung môn học bao gồm: những kiến thức cơ 

bản về không gian vectơ; ánh xạ tuyến tính và ma 

trận; định thức và hệ phương trình tuyến tính; giá 

trị riêng, vectơ riêng của các đồng cấu; dạng song 

tuyến tính và dạng toàn phương; không gian 

Euclid, không gian unita 

3 

Học kì 1 

8  

Giáo dục thể chất 

1  

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 Học kì 1 

9  

NLCB của 

CNMLN 2  

Học phần được kết cấu thành 2 phần chính:  Một 

là, Học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin về phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phần này nghiên 

cứu các vấn đề kinh tế chính trị của phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa trong cả hai giai đoạn là 

tự do cạnh tranh và giai đoạn độc quyền. Hai là, Lý 

luận của chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội, 

nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của 

phương thức cộng sản chủ nghĩa 

3 Học kì 2 

10  Anh văn 2  

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-

intermediate; các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 Học kì 2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

11  

Tin học đại 

cương 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức: về 

mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin của 

cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật các 

xu hướng công nghệ thông tin hiện đại cho người 

học. Trang bị cho người học các kỹ năng: tổ chức 

công việc cá nhân; làm việc nhóm; lưu trữ, quản lý 

và khai thác dữ liệu trên môi trường mạng trực 

tuyến. Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng 

trong công tác văn phòng như: xử lý văn bản nâng 

cao với MS. Word, sử dụng bảng tính nâng cao với 

MS. Excel, sử dụng trình chiếu MS. Powerpoint. 

Các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu 

quả trong hoạt động chuyên môn các chuyên ngành 

kinh tế và quản lý. 

3 Học kì 2 

12  

Quy hoạch tuyến 

tính 

Trang bị cho sinh viên công cụ giải QHTT, phân 

biệt các dạng bài toán QHTT, các phương pháp 

đơn hình gốc, đối ngẫu, tổng hợp. Cách thành lập 

các mô hình từ bài toán thực tế. 

2 Học kì 2 

13  Giải tích 3 

Đây là học phần dành cho hàm số nhiều biến. Nội 

dung bao gồm: hàm nhiều biến, đạo hàm riêng, 

gradient, cực trị hàm nhiều biến, vi phân toàn phần, 

tích phân lặp, tích phân đường trong mặt phẳng, 

trường bảo toàn, định lý Green, tích phân bội, tích 

phân mặt và tích phân đường trong không gian, 

định lý phân nhánh và định lý Stoke.  

2 Học kì 2 

14  Đại số đại cương 

Sinh viên trình bày được các khái niệm: ánh xạ, 

phép toán, số phức, không gian véc tơ, không gian 

con, độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, cơ 

sở, số chiều của không gian véc tơ, tọa độ của véc 

tơ, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, 

hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, nghiệm của 

hệ phương trình tuyến tính. Các phép toán trên số 

phức, các phép toán trên không gian véc tơ, các 

phép toán trên ma trận, các phương pháp tính định 

thức, các phương pháp giải hệ phương trình tuyến 

tính. 

4 Học kì 2 

15  

Giáo dục thể chất 

2  

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 2 

16  

Giáo dục quốc 

phòng   

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện 

cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ 

nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với 

truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân 

tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; 

có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các 

thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối 

quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà nước về 

quốc phòng - an ninh; có một số kỹ năng quân sự 

cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng 

cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn 

sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 

tuần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

17  

Hình học affine – 

Hình học Euclide 

Trang bị cho sinh viên ngành cử nhân toán những 

kiến thức cơ bản và kỹ năng giải các bài toán hình 

học affine và hình học Euclid, tạo cơ sở để sinh 

viên tích luỹ thêm cũng như hiểu sâu hơn về kiến 

thức hình học nói chung và hình học sơ cấp nói 

riêng, nâng cao năng lực giải toán hình học. 

3 Học kì 2 

18  

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  

Sinh viên nắm được bối cảnh lịch sử - xã hội, các 

nhân tố góp phần hình thành và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

- Sinh viên nắn được hệ thống tư tưởng, văn hóa và 

đạo đức của Hồ Chí Minh 

- Những sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn 

cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh 

- Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

- Xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào 

sự phát triển đất nước, biết vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong học tập, rèn luyện đạo đức, tác 

phong công tác của bản thân và dũng cảm đấu tranh 

chống những quan điểm và hiện tượng sai trái. 

2 Học kì 3  

19  

Tâm lý học đại 

cương 

Tâm lý học đại cương bao gồm những tri thức khoa 

học cơ bản, hiện đại về bản chất hiện tượng tâm lý 

người; các loại hiện tượng tâm lý người; các 

nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý con 

người. Giải thích cơ sở sinh lý thần kinh của tâm 

lý người. Tâm lý học đai cương cung cấp các kiến 

thức cơ bản, hiện đại về hoạt động và cấu trúc của 

nó; Ý thức và các con đường hình thành ý thức cho 

cá nhân. Đồng thời trình bày một cách hệ thống về 

khái niệm nhân cách và những yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hình thành, phát triển nhân cách con người. 

Tâm lý học đại cương còn cung cấp các tri thức cơ 

bản về các quá trình nhận thức cảm tính, lý tính, trí 

nhớ, tình cảm và quy luật của chúng; ý chí và hành 

động ý chí của con người. Đồng thời trình bày một 

cách hệ thống những khái niệm về xu hướng, tính 

cách, khí chất, năng lực của con người. 

3 Học kì 3 

20  

Pháp luật đại 

cương 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản chất, 

hình thức nhà nước, chức năng của nhà nước; kiến 

thức cơ bản về nguyên tắc tổ chức và bộ máy Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc 

điểm, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật; 

kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật, Vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý, phòng và chống 

vi phạm pháp luật; một số kiến thức cơ bản về luật 

dân sự, luật hành chính, luật hình sự; pháp luật 

phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm của công 

dân trong việc phòng chống tham nhũng. 

2  

21  Anh văn 3  Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; Cung cấp những kiến thức thiết yếu để người 
2 3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

học có thể giao tiếp thành công ở mức độ Pre-

intermediate; Cung cấp các kỹ thuật học ngoại ngữ 

để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

22  Giải tích 4 Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Tích phân 

bội, Tích phân đường, Tích phân mặt 
3 Học kì 3 

23  

Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 Học kì 3 

24  Hình học xạ ảnh 

Giới thiệu về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, 

hình học xạ ảnh và siêu mặt bậc hai trong không 

gian  xạ ảnh. Làm cho sv thấy được quan điểm xây 

dựng hình học và mối quan hệ giữa các không gian: 

Không gian vectơ - Không gian Afin – Không gian 

Ơclit – Không gian xạ ảnh. Cung cấp cho sinh viên 

một phương pháp mới giải quyết một số dạng bài 

toán hình học. 

2 

 

 

 

 

Học kì 3 

25  Đại số sơ cấp 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về: hàm số và đồ 

thị: Đại cương về hàm số, khảo sát hàm số bằng 

phương pháp sơ cấp, các phép biến đổi đồ thị 

thường dùng; Phương trình và hệ phương trình: 

Các khái niệm cơ bản về phương trình và hệ 

phương trình, sự tương đương giữa các phương 

trình, hệ phương trình và tuyển phương trình, 

phương trình bậc nhất, bậc hai, bậc 3, bậc 4 và bậc 

cao, phương trình phân thức; Bất đẳng thức, bất 

phương trình: Đại cương về bất đẳng thức, các bất 

đẳng thức quan trọng, các phương pháp chứng 

minh bất đẳng thức, đại cương về bất phương trình 

và hệ bất phương trình, bất phương trình và hệ bất 

phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn; Phương 

trình và bất phương trình vô tỉ; phương trình, bất 

phương trình mũ và lôgarit, phương trình lượng 

giác làm sơ sở để thực hành giải toán ở trường 

THPT. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kì 3 

26  Giáo dục học 

Học phần này trình bày một cách hệ thống những 

tri thức cơ bản, hiện đại, sát với thực tiễn Việt Nam 

về giáo dục học, gồm: Hệ thống kiến thức cơ bản 

của lí luận chung về giáo dục học. Đó là, đối tượng, 

nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, các phạm trù 

cơ bản của giáo dục học; mối quan hệ giữa giáo 

dục và sự phát triển cá nhân và xã hội; mục đích, 

nhiệm vụ giáo dục, cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 

dân; người giáo viên trong nhà trường phổ thông.  

Hệ thống kiến thức cơ bản của lí luận dạy học và 

lý luận giáo dục. Đó là bản chất, động lực, lôgic 

của quá trình dạy học và quá trình giáo dục; hệ 

thống nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình 

thức dạy học và giáo dục; công tác chủ nhiệm lớp. 

4 

 

 

Học kì 4 

27  

Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 
1 Học kì 4 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt. 

28  

Phương trình vi 

phân 

Môn học được chia làm 5 chương (5 chủ đề cơ 

bản): Chương 1 nhằm giới thiệu các khái niệm mở 

đầu: Định nghĩa của phương trình vi phân cấp n, 

Định nghĩa nghiệm của phương trình vi phân, Các 

bài toán chuyển động đưa về phương trình vi phân 

thường, Không gian metric và Định lý về sự tồn tại 

và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân 

thường. Chương 2 tiến hành phân loại các dạng 

phương trình vi phân cấp một có thể giải ra được 

tương ứng đối với đạo hàm: Phương trình với biến 

số phân ly và phân ly được, phương trình thuần 

nhất, phương trình vi phân toàn phần, phương trình 

tuyến tính cấp một, Phương trình Bernoulli, 

Darboux, Riccati… Chương 3 đưa ra các dạng 

phương trình vi phân chưa giải ra được tương ứng 

đối với đạo hàm, và ý nghĩa căn bản trong chương 

này là có thể đưa được các phương trình trên về 

dạng các phương trình giải ra được đối với đạo hàm 

thông qua phép tham số hóa. Chương 4 trình bày 

về phương trình vi phân cấp cao với hệ số biến 

thiên và hệ số hằng. Chương 5 được dùng để trình 

bày những kiến thức cơ sở về hệ phương trình vi 

phân 

2 

 

 

 

 

Học kì 4 

29  Số học 

Số học không chỉ là một lĩnh vực của Toán học lý 

thuyết mà còn là một lĩnh vực có nhiều ứng dụng 

(chẳng hạn trong công tác bảo mật thông tin). Khác 

với các ngành khác của Toán học, nhiều thành tựu 

hiện đại và quan trọng của Số học có thể hiểu được 

chỉ với kiến thức phổ thông; vì thế, Số học chính là 

lĩnh vực thuận lợi để đưa học sinh tiếp cận nhanh 

với khoa học hiện đại. Tuy nhiên, ở THPT nước ta 

Số học chưa được dành một thời lượng tương 

xứng, giáo viên cũng chưa được đào tạo thật bài 

bản; chính vì thế, học sinh thường tỏ ra lúng túng 

khi giải các bài toán Số học, đặc biệt là trong các 

kỳ thi chọn học sinh giỏi. Học phần này trình bày 

một số chủ đề cơ sở (nhưng rất quan trọng) của Số 

học về chia hết, đồng dư và hàm số học. Các kiến 

thức thu được qua học phần này là rất hữu ích cho 

sinh viên sau này - khi về giảng dạy ở THPT.  

3 

 

 

 

Học kì 4 

30  Hàm biến phức 

Nội dung môn học bao gồm: số phức và các phép 

toán, tôpô trên mặt phẳng phức: sự hội tụ của dãy 

và chuỗi số phức; hàm biến phức, giới hạn và tính 

liên tục của hàm biến phức; hàm chỉnh hình: điều 

kiện Cauchy-Riemann, ý nghĩa hình học của 

argument và module của đạo hàm; tích phân phức: 

các định lý Cauchy về tích phân hàm chỉnh hình, 

công thức tích phân Cauchy, tích phân loại 

Cauchy, định lý Liouville và một số định lý quan 

trọng của hàm chỉnh hình; lý thuyết chuỗi và thặng 

3 

 

 

 

 

 

Học kì 4 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

dư; định lý khai triển Taylor, Laurentz, thặng dư và 

cách tính, nguyên lý argument và Định lý Rouché; 

hàm điều hoà và hàm điều hoà dưới, bài toán 

Dirichlet 

31  

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Trong học phần này, sinh viên được trang bị một 

kho từ vựng Anh ngữ cơ sở cho chuyên ngành 

Toán học (với cách phát âm chuẩn). Sinh viên cũng 

sẽ thực hành đọc-hiểu thông qua các giáo trình 

Toán hai năm đầu ở các trường đại học của Mỹ và 

học cách viết (hàn lâm) một bài báo Toán học 

2 Học kì 4 

32  Hình học sơ cấp 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm những kiến 

thức cơ bản của hình học sơ cấp như: Các hệ tiên 

đề xây dựng hình học phổ thông; Các đại lượng 

hình học; Quỹ tích và dựng hình; Các phép biến 

hình 

3 Học kì 4 

33  

Đường lối CM 

của ĐCSVN  

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính 

quyền; đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 – 1975); đường lối 

của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ 

bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và 

công tác; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; 

đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; giải 

quyết các vấn đề XH và đường lối đối ngoại của 

Đảng ta; Phát triển các kĩ năng phân tích, so sánh, 

tổng hợp, hệ thống hoá các vấn đề khoa học. 

3 Học kì 5 

34  Toán rời rạc 

Nghiên cứu các đối tượng rời rạc, giúp SV trang bị 

các kiến thức về Logic, Mệnh đề, Lý thuyết Tổ 

hợp, Lý thuyết đồ thị…Biết cách giải các dạng bài 

tập cơ bản và vận dụng các kiến thức đã học vào 

giải quyết các bài toán thực tiễn. 

Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh 

hoạt hơn trong cách tiếp cận một bài toán, tính cẩn 

thận, kiên trì, biết vận dụng kiến thức đã học vào 

giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

2 Học kì 5 

35  

Không gian 

mêtric - Không 

gian tô pô 

Những kiến thức cơ bản về không gian Mêtric, 

không gian Mêtric đầy, nguyên lý Cantor, định lý 

Baire, nguyên lý ánh xạ co và ứng dụng; Tập 

Compact và không gian Mêtric Compact; Ánh xạ 

liên tục trên tập Compact, Không gian Mêtric khả 

ly; Không gian Tôpô, không gian Tôpô liên thông, 

không gian Tôpô T1, T2; Ánh xạ liên tục giữa các 

không gian Tôpô, định lý Arela – Ascoli, không 

gian Compact địa phương. 

3 Học kì 5 

36  

Phương trình đạo 

hàm riêng 

Nội dung môn học bao gồm: Phương trình Laplace, 

Lý thuyết bậc và hàm Green; Phương trình truyền 

sóng (một chiều, nhiều chiều); Phương trình truyền 

nhiệt (trong miền bi chặn),Biến đổi Fourier và 

nghiệm của bài toán giá trị ban đầu cho phương 

trình truyền nhiệt 

2 Học kì 5 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

37  Lý thuyết mô đun Nội dung môn học bao gồm: Môđun, dãy khớp,  

hàm tử, tensor và một số vành quan trọng 
2 Học kì 5 

38  

Xác suất thống 

kê 

Nội dung môn học gồm 4 phần chính. Phần xác 

suất cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

nhất về phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác suất của 

biến cố, công thức cộng xác suất. Phần biến ngẫu 

nhiên trình bày định nghĩa biến ngẫu nhiên, các đặc 

trưng của biến ngẫu nhiên, một số phân phối 

thường gặp trong thực tế, các định lí giới hạn. Phần 

vectơ ngẫu nhiên cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức quan trọng về kì vọng có điều kiện, phân phối 

xác suất có điều kiện, hiệp phương sai và hệ số 

tương quan. Phần các định lí giới hạn cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản nhất về Luật số lớn và 

Định lí giới hạn trung tâm và một số bất đẳng thức 

xác suất đuôi. 

4 Học kì 5 

39  

Lý luận dạy học 

Toán 

Giúp sinh viên nắm được nhiệm vụ, mục tiêu, 

phương pháp nghiên cứu môn lý luận dạy học Toán, 

biết vận dụng các nguyên tắc dạy học Toán ở phổ 

thông; nắm được các phương pháp dạy học Toán 

truyền thống và không truyền thống. Từ đó, SV nắm 

được các hình thức tổ chức dạy học Toán. Là điều 

kiện cần để học các học phần PPDH Toán trong học 

kỳ sau. 

2 Học kì 5 

40  

Lý thuyết độ đo 

tích phân 

Nội dung môn học gồm 3 chương. Chương 1 bao 

gồm  những kiến thức về đại số và σ - đại số tập 

hợp, σ - đại số sinh bởi một tập, σ - đại số Borel; 

độ đo trên đại số tập hợp; nới rộng độ đo, độ đo 

Lebesgue- Stieltjes. Chương 2 gồm các kiến thức 

về hàm đo được, các khái niệm hội tụ của hàm đo 

được.Chương 3 là các kiến thức về tích phân: tích 

phân Riemann , tích phân Lebesgue, tích phân 

Lebesgue - Stieltjes.  

3 Học kì 6 

41  Hình học vi phân     

Nội dung môn học bao gồm: phép tính vi phân 

trong Rn, hàm véctơ trên Rn, đạo hàm của hàm 

véctơ, dạng vi phân, đường tham số hoá, đường 

trong Rn, tham số hoá tự nhiên và độ dài đường, 

mặt tham số hoá, mặt tham số hoá tương đương, 

các dạng cơ bản I và II, phương chính và độ cong 

chính, độ cong Gauss, độ cong trung bình, đường 

trên mặt. 

3 Học kì 6 

42  Lý thuyết Galois  

Bao gồm hai nội dung chính: Lý thuyết mở rộng 

trường: trường con nguyên tố và trường nguyên tố, 

mở rộng đơn, kết nối nghiệm, bậc và mở rộng hữu 

hạn, mở rộng lặp, trường nghiệm và mở rộng kín 

đại số. Lý thuyết Galois: tự đẳng cấu trường, nhóm 

Galois, mở rộng tách được, các tínhchất của nhóm 

Galois, sự tương ứng giữa nhóm con và trường con, 

trường hữu hạn, giải phương trình đại số bằng căn 

thức, tính không giải được của phương trình bậc 

năm. 

3 Học kì 6 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

43  

Chuyên đề Giải 

tích 1 

Các khái niệm cơ bản của giải tích như hàm số, giới 

hạn, đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm, hàm 

nhiều biến, hàm ẩn, cực trị hàm nhiều biến, tích 

phân 1 lớp, phương trình vi phân và các ứng dụng 

của chúng trong Kinh tế… 

2 Học kì 6 

44  

Chuyên đề Đại số 

3 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức 

cơ bản của đại số giao hoán:: iđêan nguyên sơ, 

iđêan nguyên tố liên kết, điều kiện tối đại, định lý 

phân tích nguyên sơ, tôpô adic và tôpô Zariski; 

Mở rộng vành: tính phẳng chuyển đổi vành cơ sơ; 

phân tích nguyên sơ; địa phương hóa. 

2 Học kì 6 

45  

Phương pháp dạy 

học Đại số 

Giúp SV nắm vững các khái niệm cơ bản và hiểu ý 

nghĩa của các thuật ngữ, nắm vững các phương 

pháp giải phương trình, bất phương trình, hệ bất 

phương trình và các phương pháp chứng minh bất 

đẳng thức. Có kiến thức cơ bản về nội dung đại số 

trong chương trình và sách giáo khoa môn Toán 

bậc Trung học phổ thông hiện hành  Có kiến thức 

về dạy học các mạch kiến thức đại số trong chương 

trình PT hiện hành 

3 Học kì 6 

46  

Phương pháp dạy 

học Giải tích 

Nghiên cứu vấn đề vận dụng lý luận dạy học 

chung vào dạy học các nội dung cụ thể; có mối 

quan hệ trực tiếp với những nội dung kiến thức 

toán học theo từng chủ đề cụ thể ở trường phổ 

thông. Cung cấp cho sinh viên nội dung và PPDH 

các hệ thống số, chứng minh bất đẳng thức; Hàm 

số; Phương trình, bất phương trình và hệ phương 

trình; Khái niệm và giới hạn của hàm số; Nguyên 

hàm - Tích phân; mạch toán ứng dụng. 

3 Học kì 6 

47  

Quản lý hành 

chính nhà nước- 

Quản lý ngành 

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về quản 

lý hành chính nhà nước, công vụ, công chức, viên 

chức; đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước 

về giáo dục và đào tạo; luật giáo dục và các văn 

bản quy phạm pháp luật khác về giáo dục và đào 

tạo; thực tiễn giáo dục Việt Nam. 

1 Học kì 7 

48  Giải tích số 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về số gần đúng, sai số, phép nội suy, 

tính gần đúng đaọ hàm và tích phân, phương trình 

đại số và siêu việt, phương pháp số trong đại số 

tuyến tính, phương pháp số giải phương trình vi 

phân thường. 

3 Học kì 7 

49  Giải tích hàm 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

các không gian định chuẩn, không gian Hilbert, 

không gian liên hợp, toán tử compact và phổ của 

toán tử compact; đây là cơ sở để học viên có thể 

tiếp thu các kiến thức khác của toán học ứng dụng 

3 Học kì 7 

50  

Chuyên đề Toán 

ứng dụng 1 

Học phần trình bày hai nội dung chính và được 

phân bổ trong hai chương. Chương 1 giới thiệu 

tổng quan về sự ổn định nghiệm của phương 

trình vi phân: một số khái niệm cơ bản và một số 

tiêu chuẩn kiểm tra tính ổn định và ổn định tiệm 

cận của nghiệm. Chương 2 bàn về sự ổn định 

2 Học kì 7 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính 

và sự ổn định của điểm bất động của một số hệ 

phương trình vi phân phi tuyếnTrang bị cho sinh 

viên các khái niệm ổn định, ổn định tiệm cận 

và một số tiêu chuẩn kiểm tra tính ổn định của 

một số lớp phương trình và hệ phương trình vi 

phân. 

51  

Chuyên đề 

Phương pháp 1 

Nội dung học phần này bao gồm Tổng quan về 

phương pháp dạy học, dạy học phương trình, dạy 

học bất đẳng thức được đưa vào dạy học ở trường 

trung học phổ thông. Trang bị kiến thức Sư phạm 

về dạy học một số nội dung đại số cho sinh viên 

ngành Sư phạm Toán. 

2 Học kì 7 

52  

Chuyên đề Toán 

ứng dụng 2 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm 

được các kiến thức cơ bản về dãy số, hàm số và 

giới hạn; sự liên tục của hàm số; đạo hàm, vi phân, 

tích phân của hàm một biến; ma trận và các phép 

toán về ma trận; định thức; hệ phương trình tuyến 

tính; phép tính vi phân của hàm nhiều biến và tích 

phân bội. 

2 Học kì 7 

53  

Rèn luyện nghiệp 

vụ 

Giúp SV nắm được nội dung chương trình toán 

THPT, hiểu rõ dụng ý của tác giả, nắm được trọng 

tâm của từng bài trong SGK để thiết kế giáo án – 

tập giảng 

1 Học kì 7 

54  

Phương pháp dạy 

học Hình học 

Giúp sinh viên nắm được phương pháp dạy học các 

chủ điểm kiến thức về hình học trong chương trinh 

trung học phổ thông. Qua đó, làm sáng tỏ việc vận 

dụng các tư tưởng của lý luận dạy học Toán hiện 

đại, vận dụng quan điểm đổi mới phương pháp dạy 

học Toán vào dạy học. 

3 Học kì 7 

55  Thực tập sư phạm 

Đây là học phần bắt buộc trong chương trình đào 

tạo giáo viên. Học phần giúp cho sinh viên vận 

dụng những kiến thức đã được trang bị ở trường đại 

học vào công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm 

ở trường THPT bộ môn Toán; Rèn luyện các kỹ 

năng cơ bản của người giáo viên. Thực hành công 

tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện 

các hoạt động nghiệp vụ của một người giáo viên 

ở trường. Nâng cao ý thức nghề nghiệp và lòng yêu 

nghề cho sinh viên. 

6 Học kì 8 

56  
Tự chọn thay thế Khóa luận 

 
  

57  

Chuyên đề 

phương pháp 

Môn học đề cập đến các vấn đề về mệnh đề, tập 

hợp, hàm số, phương trình, bất phương trình đại 

số, bất đẳng thức, giới hạn, hàm số liên tục và 

đạo hàm của hàm số 

3 
Học kì 8 

thay thế 

 

58  

Chuyên đề Giải 

tích 

Môn học này là môn học thuộc khối kiến thức đại 

cương, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 

thức giải tích cổ điển cơ bản: hàm số, giới hạn 

của hàm số; đạo hàm và vi phân của hàm số một 

biến số; của hàm số nhiều biến số, tích phân và 

ứng dụng; phương trình vi phân; chuổi số và chuổi 

2 
Học kì 8 

thay thế 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

hàm. Có bốn mục tiêu chủ yếu sau đây: Tính toán 

giới hạn của hàm số; tính toán đạo hàm, vi phân, 

ứng dụng của đạo hàm vào khảo sát hàm số; Tính 

toán đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến 

số; tính toán tích phân và ứng dụng+ Giải các 

dạng phương trình vi phân thông thường cấp 1 và 

cấp 2; Khảo sát sự hội tụ của chuổi số, chuổi hàm 

59  

Chuyên đề Đại số 

- Hình học 

Hệ thống hóa các kiến thức đại số, số học và về 

vectơ và tọa độ phẳng và không gian. Bổ sung các 

kiến thức hình giải tích: Mục tiêu afin, công thức 

đổi mục tiêu afin; Công thức đổi mục tiêu trực 

chuẩn. Dùng phương pháp véctơ và tọa độ để giải 

toán và đường bậc hai và mặt bậc hai trong không 

gian 

2 
Học kì 8 

thay thế 

 

12. Kỹ thuật công trình xây dựng  

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 Giải tích I 

- Cung cấp các kiến thức giới hạn và tính liên tục của 

hàm số. 

- Cung cấp các kiến thức định nghĩa và cách tính và 

ứng dụng đạo hàm, vi phân của hàm một biến. 

- Cung cấp kiến thức định nghĩa, tính chất, phương 

pháp tính tích phân (một lớp và suy rộng). 

- Cung cấp những kiến thức về những ứng dụng của 

tích phân xác định. 

- Cung cấp những kiến thức về chuỗi số và chuỗi hàm. 

3 

Học kỳ 1 

-Dự giảng 

đủ trên 80% 

số tiết: Điểm 

thành phần 

10% 

-Làm đầy đủ 

các bài tập 

cá nhân, 

kiểm tra 

giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc 

học phần: 

Điểm thành 

phần 60% 

2 
Triết học Mác – 

Lê Nin 

- Giúp sinh viên hiểu được thế giới quan và phương 

pháp luận của Triết học Mác – Lênin 

- Giúp sinh viên Phát triển kỹ năng xử lý tình huống, 

thuyết trình và có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức 

kỷ luật. 

3 

3 
Pháp luật đại 

cương 

- Cung cấp những kiến thức chung về nhà nước, giúp 

sinh viên hiểu được các nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

cũng như cấu trúc của Bộ máy nhà nước CHXHCN 

Việt Nam. 

- Cung cấp những kiến thức chung về pháp luật, giúp 

người học hiểu được các khái niệm Quy phạm pháp 

luật, Quan hệ pháp luật, Vi phạm pháp luật. 

- Trang bị cho sinh viên  những kiến thức cơ bản về 

một số ngành luật cụ thể, giúp sinh viên phân biệt được 

sự khác nhau giữa quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ 

pháp luật hình sự và quan hệ pháp luật hành chính trong 

thực tế đời sống. 

- Giúp sinh viên hiểu biết về  hậu quả của tham nhũng 

và những biện pháp phòng, chống tham nhũng. 

- Trang bị kỹ năng phân tích, lập luận chặt chẽ, logic 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

4 
Tin học văn 

phòng 

- Trang bị các kiến thức tổng quan về mạng máy tính 

và Internet; các xu hướng ứng dụng CNTT hiện đại 

trong doanh nghiệp. 

- Trang bị kiến thức về bảo mật và an toàn thông tin cá 

nhân và trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Trang bị kỹ năng tổ chức công việc cá nhân, làm việc 

nhóm; lưu trữ và khai thác dữ liệu trực tuyến trên môi 

trường mạng máy tính. 

- Trang bị kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao với MS. 

Word. 

- Trang bị kỹ năng tổ chức và phân tích dữ liệu nâng 

cao với bảng tính MS.Excel. 

- Trang bị kỹ năng xây dựng bài thuyết trình và phương 

pháp thuyết trình hiệu quả với MS. Powerpoint. 

3 

5 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

- Sinh viên nắm được bối cảnh lịch sử - xã hội, các nhân 

tố góp phần hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

- Sinh viên nắn được hệ thống tư tưởng, văn hóa và đạo 

đức của Hồ Chí Minh 

- Những sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn cách 

mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh 

- Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

- Xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự 

phát triển đất nước, biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong công 

tác của bản thân và dũng cảm đấu tranh chống những 

quan điểm và hiện tượng sai trái. 

2 

6 Đại số tuyến tính 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về ma trận, các phép toán 

trên ma trận. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về định thức của ma trận 

vuông và một số phương pháp tính định thức của ma 

trận vuông. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về ma trận nghịch đảo, 

cách giải các phương trình ma trận đơn giản. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến 

tính và một số phương pháp giải hệ phương trình tuyến 

tính. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về không gian vector, sự 

độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của một họ 

vector, cơ sở và số chiều của một không gian vector, 

không gian sinh bởi một tập. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính, trị 

riêng, vector riêng của ánh xạ tuyến tính. 

- Cung cấp kiến thức cơ bản và thuật toán chéo hóa ma 

trận vuông, cách tính lũy thừa bậc cao của ma trận. 

2 

7 
Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt 

1 

8 Vật Lý (1+2) 
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về động học 

và động lực học của chất điểm. 
3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các định 

luật Niutơn. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về công và 

năng lượng. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về định luật 

bảo toàn năng lượng. 

-Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về động 

lượng và thuyết va chạm. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về động học 

và động lực học chuyển động quay. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các đặc 

tính nhiệt của vật chất. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về định luật 

thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học. 

9 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

- Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về 

quá trình hình chủ nghĩa xã hội 

- Giúp sinh viên hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân,  

- Giúp sinh viên hiểu được những vấn vấn đề về chính 

trị - xã hội thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Vận dụng tri thức đã học vào việc đánh giá, nhận định 

những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan 

đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên 

CNXH ở Việt Nam 

- Hình thành thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, niềm 

tin về con đường XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã lựa chọn. 

2 

Học kỳ 2 

10 
Hình họa – vẽ kỹ 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên cách biểu diễn các bài toán 

không gian trên mặt phẳng. Đồng thời bồi dưỡng tư 

duy không gian của người học. 

- Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về bản 

vẽ kỹ thuật, nắm được phương pháp biểu diễn. Biết 

cách lập và đọc các bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuaån 

Việt Nam hay ISO. 

3 

11 Anh văn 1 

- Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp 

để miêu tả các chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân 

người học;. 

- Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A1, A2 

về các chủ đề quen thuộc về ban thân và cuộc sống 

hằng ngày; 

- Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh 

và sự khác nhau với tiếng Việt; 

- Miêu tả (cả nói và viết) được bản thân, gia đình; 

- Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ 

điệu; 

- Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại về 

các chủ đề quen thuộc ở mức độ A1, A2 

- Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các 

chủ đề quen thuộc lien quan trưc tiếp đến bản thân ở 

mức độ A1, A2. 

- Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua 

sách, báo và Internet 

3 



 

140 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

12 
Kinh tế chính trị 

Mác–Lê Nin 

-  Giúp sinh viên hiểu được nội dung cơ bản về phương 

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế 

chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

- Giúp sinh viên Phát triển kỹ năng tính toán, thuyết 

trình, tự học và có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức 

kỷ luật 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm 

- Vận dụng kiến thức trong giải quyết những vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo quan điểm Mác 

- Lênin. 

2 

13 
Xác suất Thống 

kê 

- Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý 

thuyết xác suất và thống kê. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức Lý thuyết 

xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân 

phối xác suất. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phân phối 

nhiều chiều 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một số 

quy luật số lớn và định lý giới hạn. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết 

mẫu. 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ước lượng 

tham số của biến ngẫu nhiên. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kiểm định 

giả thiết thống kê. 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phân tích 

hồi quy. 

2 

14 Cơ lý thuyết 

- Cung cấp những hiểu biết về các quy luật tổng quát 

của chuyển động và cân bằng của các vật và về sự 

tương tác giữa chúng với nhau. 

- Làm cơ sở trực tiếp học tập các môn cơ sở khác của 

các ngành kỹ thuật. 

2 

15 Toán ứng dụng 

- Hiểu được các phép tính cơ bản trong xây dựng. 

- Lựa chọn cách giải các bài toán trong xây dựng. 

- Thiết lập và tính toán được các bài toán trong xây 

dựng. 

2 

16 
Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 

17 
Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện cho 

học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 

hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống 

đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực 

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác 

trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có 

kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và 

công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; có 

một số kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa. 

18 Nhập môn ngành 

- Nhận thức được ngành học và vai trò của người làm 

công tác xây dựng và của các công trình xây dựng 

trong đời sống hàng ngày. 

- Sinh viên nắm được nguyên tắc qui hoạch, cấu tạo 

các chi tiết kiến trúc và kết cấu, cũng như qui trình kỹ 

thuật và tổ chức thi công các loại hình công trình trên 

công trường thi công. 

- Nắm được nguyên tắc qui hoạch, thiết kế, cấu tạo 

các chi tiết kiến trúc và kết cấu. 

- Tạo động lực yêu nghề, tạo hưng phấn trong học tập. 

1 

19 Anh văn 2 

- Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp 

để miêu tả các chủ đề khác nhau và cấu trúc một bức 

thư; 

- Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A1, A2 

về các chủ đề về thời gian và chủ đề giáo dục; 

- Phân biệt được văn miêu tả, văn viết thư trong tiếng 

Anh và sự khác nhau với tiếng Việt; 

- Miêu tả (cả nói và viết) được ngày, mùa yêu thích, hệ 

thống trường học;. 

- Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ 

điệu; 

-Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các 

chủ đề quen thuộc liên quan trưc tiếp đến bản thân ở 

mức độ A1, A2. 

- Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại về 

các chủ đề quen thuộc ở mức độ A1, A2 

- Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua 

sách, báo và Internet. 

2 

Học kỳ 3 

20 
Địa chất công 

trình 

- Cung cấp những kiến thức về các loại đất đá; đặc điểm 

của chúng và những đặc tính liên quan đến xây dựng. 

- Cung cấp kiến thức về sự phân bố nước dưới đất, 

thành phần hoá học và tính chất vật lý của nước dưới 

đất và tính toán dòng thấm trong các trường hợp khác 

nhau. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hiện 

tượng địa chất liên quan nước mặt. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hiện 

tượng xói ngầm và hiện tượng Cáctơ, cách nhận diện 

các hiện tường trên. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hiện 

tượng trượt đất đá và hiện tượng động đất, cách nhận 

diện các hiện tường trên. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về khảo sát 

ĐCCT cho các công trình DD và CN và các giai đoạn, 

các phương pháp khảo sát ĐCCT cho các công trình 

trên. 

- Giới thiệu bản đồ địa chất, các báo cáo về hồ sơ khảo 

sát địa chất phục vụ xây dựng. 

 

1 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

21 Sức bền vật liệu 

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về phương pháp 

phân tích, tính toán các cấu kiện chịu biến dạng cơ bản, 

các thanh chịu lực phức tạp. 

- Người học có thể phân tích tính toán các cấu kiện chịu 

biến dạng cơ bản theo điều kiện bền, ổn định đảm bảo 

cho các kết cấu, bộ phận công trình làm việc an toàn 

dưới tác dụng của tải trọng tĩnh, động và tiết kiệm được 

vật liệu. 

3 

22 
TN Vật liệu xây 

dựng 

- Trang bị kiến thức và cách thức nhận biết các loại vật 

liệu theo các tính chất cơ lý và hình dạng đặc trưng. 

- Mô tả được các hiện tượng ứng xử của vật liệu xây 

dựng khi chịu lực tác động bên ngoài. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, trang bị kỹ năng 

tổng hợp tài liệu và kỹ năng viết và trình bày báo cáo 

kỹ thuật. 

1 

23 
Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 

24 Cơ học đất 

- Trình bày được về sự hình thành và cấu tạo của đất. 

- Phân tích được mô hình chung về tính chất ap ha của 

đất, giải được các bài toán về tính chất vật lý, cơ học 

của đất. 

- Tính toán được các ứng suất trong nền đất và ứng suất 

đáy móng; Dự tính độ lún của nền đất. 

- Mô tả được thí nghiệm và tính toán sức chịu tải của 

nền đất. 

- Tính toán và mô tả bằng biểu đồ về áp lực đất nằm 

ngang tác dụng lên tường chắn. 

- Kiểm toán độ ổn định của mái dốc đất trong các công 

trình xây dựng trên cơ sở lý thuyết về sự ổn định nền 

đất. 

2 

25 
Vật liệu xây 

dựng 

- Cung cấp những kiến thức đại cương của vật liệu xây 

dựng, trong đó tập trung vào một số loại vật liệu chủ 

yếu về các nội dung: công nghệ sản xuất, thành phần, 

tính chất, yêu cầu kỹ thuật. 

- Lựa chọn và tính toán các chỉ tiêu cơ bản, các tính 

chất cũng như thành phần nguyên vật liệu của các loại 

vật liệu. 

- Cung cấp những kiến thức về phương pháp đánh giá 

chất lượng, cách 

thức bảo quản và phạm vi sử dụng trong thực tế xây 

dựng. 

- Phân tích, lựa chọn những loại vật liệu thích hợp vào 

trong quá trình thiết kế, xây dựng công trình để đạt 

được các hiệu quả về kinh tế- kỹ thuật. 

- Vận dụng những kiến thức đã có vào việc kiểm tra 

đánh giá chất lượng 

và phân loại vật liệu. 

2 

26 TN Cơ học đất 
- Phân biệt được 02 loại đất cơ bản là đất dính và đất 

rời. 
1 
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- Mô tả, trình bày và thực hiện được các hoạt động thực 

nghiệm để có được các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật của 

đất. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, trang bị kỹ năng 

tổng hợp tài liệu và kỹ năng viết và trình bày báo cáo 

kỹ thuật. 

27 Cơ học kết cấu I 

- Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích tính chất 

chịu lực của các hệ thanh tĩnh định đàn hồi tuyến tính; 

áp dụng xác định nội lực trong các hệ thanh tĩnh định 

khi chịu tác dụng của tải trọng bất động và khi chịu tác 

dụng của tải trọng di động. 

- Áp dụng xác định chuyển vị, biến dạng trong các hệ 

thanh tĩnh định khi chịu tác dụng của các nguyên nhân 

thường gặp trong thực tế như tải trọng, sự thay đổi nhiệt 

độ, chuyển vị cưỡng bức gối tựa. 

- Phân tích, đánh giá và tính toán khả năng chịu lực của 

các hệ kết cấu tĩnh định nhằm thoả mãn yêu cầu thiết 

kế kết cấu. 

3 

28 
Kiến trúc xây 

dựng 

- Hiểu được các nguyên lý thiết kế kiến trúc. 

- Phân tích và lựa chọn được các phương án bố trí kiến 

trúc công trình. 

- Tính toán được các chỉ tiêu kỹ thuật của phương án 

thiết kế.   

2 

29 
Đồ án Kiến trúc 

XD 

- Hiểu được các nguyên lý thiết kế kiến trúc đối với 1 

công trình cụ thể. 

- Phân tích và lựa chọn được phương án bố trí kiến trúc 

cụ thể công trình. 

- Thể hiện được phương án bố trí và phương án kiến 

trúc cho công trình. 

1 

30 
Vẽ xây dựng trên 

máy tính 

- Hiểu được các bản vẽ về các loại kết cấu công trình 

như kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gỗ, 

công trình xây dựng dân dụng, giao thông v.v... 

- Thể hiện được các bản vẽ kết cấu thép, kết cấu bê tông 

cốt thép, kết cấu gỗ...theo các bản  vẽ mẫu hoặc bản vẽ 

sơ phát đã có bằng tay và bằng phần mềm Autocad 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích và tính toán các kết cấu 

đặc biệt. 

2 

31 
Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

1 

Học kỳ 4 

32 Cơ học kết cấu II 

- Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích tính chất 

chịu lực của hệ thanh biến dạng đàn hồi tuyến tính; áp 

dụng xác định nội lực, biến dạng, chuyển vị trong hệ 

khi chịu tác dụng của các nguyên nhân thường gặp 

trong thực tế như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển 

vị cưỡng bức gối tựa, sự chế tạo không chính xác. 

- Phân tích, đánh giá và áp dụng vào tính toán khả năng 

chịu lực của các hệ kết cấu siêu tĩnh, đề xuất các giải 

pháp kết cấu có tính hợp lý. 

2 
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33 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

- Giúp sinh viên hiểu được những nội dung cơ bản về 

lịch sử ra đời của Đảng, đường lối lãnh đạo của Đảng. 

- Giúp sinh viên Phát triển kỹ năng thuyết trình, kĩ năng 

tìm kiếm tài liệu và có ý thức trách nhiệm công dân, ý 

thức kỷ luật. 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức học phần để chủ 

động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế- 

xã hội theo đường lối của Đảng và Nhà nước. 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm. 

2 

34 
Đồ án Kết cấu 

BTCT I 

- Cung cấp phương pháp xác định kích thước cấu kiện, 

tải trọng. 

- Tính toán và vẽ biểu đồ bao nội lực các cấu kiện. 

- Tính toán thép các mặt cắt tiết diện đặc trưng các cấu 

kiện theo TTGH1. 

- Bố trí thép trong các cấu kiện. 

- Tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu. 

1 

35 Anh văn 3 

- Phân biệt được cách sử dụng của các điểm ngữ pháp 

để miêu tả các chủ đề gần gũi trong cuộc sống 

- Phát triển từ vựng nhằm giao tiếp ở mức độ A1, A2 

về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống 

- Phân biệt được các thể loại văn bản trong tiếng Anh 

và sự khác nhau với tiếng Việt 

- Giao tiếp được trong các chủ đề về nơi chốn và bản 

thân trong quá khứ 

- Phát âm đúng các hình thái biểu hiện thì và nói có ngữ 

điệu 

- Giao tiếp được trong các tình huống trên lớp học, các 

chủ đề quen thuộc liên quan trưc tiếp đến bản thân ở 

mức độ A1, A2. 

- Đọc hiểu và nghe hiểu các đoạn văn bản, hội thoại về 

các chủ đề quen thuộc ở mức độ A1, A2 

- Phát triển kỹ năng khai thác, tìm kiếm thông tin qua 

sách, báo và Internet. 

2 

36 
Đồ án kết cấu 

thép 

- Gúp sinh viên hiểu được các bước chính trong thiết 

kế nhà thép, các tiêu chuẩn hiện hành và cách thể hiện 

bản vẽ kỹ thuật về kết cầu thép 

- Tính toán thiết kế và thể hiện bản vẽ được tất cả các 

bộ của ngôi nhà một cách hoàn chỉnh 

- Hoàn thiện toàn diện năng lực của người kỹ sư, tầm 

nhìn sâu rộng trong tính toán thiết kế, tổng hợp kiến 

thức liên môn và khoa học trong công việc. 

1 

37 
Kết cấu bê tông 

cốt thép 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vật liệu 

BTCT. 

- Cung cấp những kiến thức về nguyên lý tính toán và 

cấu tạo các cấu kiện BTCT cơ bản. 

- Hiểu rõ sự làm việc của các cấu kiện BTCT cơ bản. 

- Nắm vững các nguyên lý tính toán và cấu tạo các kết 

cấu BTCT thông thường. 

- Tính toán các cấu kiện cơ bản BTCT. 

3 
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38 Kết cấu thép 

- Giúp sinh viên biết cấu tạo và cách tính toán các liên 

kết trong kết cấu thép, tính toán các cấu kiện cơ bản 

của kết cấu thép như dầm, cột, dàn. 

- Biết vận dụng vào thiết kế các kết cấu thép cơ bản của 

kết cấu thép như dầm, cột, dàn, liên kết. 

- Hình thành các năng lực cơ bản của người kĩ sư, hiểu 

được tầm quan trọng của kết cấu thép trong ngành xây 

dựng. 

2 

39 Máy xây dựng 

- Cung cấp những kiến thức chung về các loại máy thi 

công xây dựng. 

- Cung cấp những kiến thức chung về cách thức vận 

hành các loại máy xây dựng. 

- Biết phân tích và lựa chọn các loại máy phục vụ các 

công việc trong xây dựng. 

- Có kỹ năng sử dụng một số loại máy móc đơn giản 

phục vụ trong xây dựng. 

2 

40 
Thực tập Nhận 

thức XD 

- Nhận thức được ngành học và vai trò của người làm 

công tác xây dựng và của các công trình xây dựng trong 

đời sống hàng ngày. 

- Sinh viên hiểu được nguyên tắc qui hoạch, cấu tạo các 

chi tiết kiến trúc và kết cấu, cũng như qui trình kỹ thuật 

và tổ chức thi công các loại hình công trình trên công 

trường thi công. 

- Hiểu được nguyên tắc qui hoạch, thiết kế, cấu tạo các 

chi tiết kiến trúc và kết cấu. 

- Tạo động lực yêu nghề, tạo hưng phấn trong học tập. 

1 

41 
Giáo dục thể chất 

5 
  

Học kỳ 5 

42 
Kỹ Năng giao 

tiếp 1 

- Giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về giao tiếp kinh 

doanh, giao tiếp nhóm và giao tiếp trong môi trường 

bất đồng về văn hóa 

- Giúp sinh viên hiểu biết sâu sắc về lý thuyết và phân 

tích được các kỹ năng giao tiếp cá nhân, các kỹ năng 

viết, kỹ năng làm báo cáo, kỹ năng thuyết trình và các 

kỹ năng giao tiếp của người lao động ở một tổ chức 

thực tế. 

- Giúp các sinh viên có các kỹ năng thực hiện các 

nghiệp vụ hành chính văn phòng căn bản. 

1 

43 
Đồ án Kết cấu 

Công trình BTCT 

- Xác định được kích thước các cấu kiện của kết cấu 

chịu lực theo phương đứng của nhà. Xác định được các 

loại tải trọng tác dụng lên khung nhà. 

- Biết cách tổ hợp nội lực và lựa chọn nội lực tính toán. 

- Tính toán và thiết kế được kết cấu khung nhà bê tông 

cốt thép và thể hiện lên bản vẽ. 

1 

44 
Kết cấu công 

trình BTCT 

- Mô tả được các nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt 

thép, kết cấu mái, kết cấu khung. 

- Tính toán và thiết kế kết cấu nhà công nghiệp một 

tầng. 

- Tính toán và thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng. 

3 

45 
Kỹ thuật thi công 

I 

- Lập biện pháp thi công và tính toán thi công phần 

ngầm công trình 
3 
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- Lập biện pháp thi công ván khuôn, lắp đặt cốt thép và 

biện pháp đổ bê tông toàn khối 

- Lập biện pháp thi công đổ bê tông toàn khối 

46 Thực tập trắc địa 

- Áp dụng được các kiến thức trắc địa trong đo đạc phục 

vụ hoạt động xây dựng. 

- Sử dụng thành thạo các kỹ thuật trắc địa trong các lĩnh 

vực chuyên ngành và đời sống. 

1 

47 Tin học xây dựng 

- Môn học giúp sinh viên hiểu thuật toán và biết sử 

dụng các phần mềm thông dụng để thiết kế công trình 

xây dựng: Phân tích kết cấu 

- Môn học giúp sinh viên mô hình hóa, chọn sơ đồ tính 

và sử dụng phần mềm để phân tích kết cấu công trình 

- Sinh viên cần thực hành thành thạo để có kỹ năng vận 

dụng các kiến thức chuyên ngành, các tiêu chuẩn xây 

dựng trong thiết kế kết cấu công trình. 

2 

48 
TN kết cấu công 

trình 

- Tạo điều điện cho sinh viên tiếp xúc và biết cách sử 

dụng dụng cụ. 

- Vận hành các thiết bị dùng trong công tác thực 

nghiệm. 

- Lắp dựng các mô hình thí nghiệm và tiến hành thí 

nghiệm. 

1 

49 
Trắc địa xây 

dựng 

- Áp dụng được các kiến thức trắc địa trong đo đạc phục 

vụ hoạt động xây dựng. 

- Sử dụng thành thạo các kỹ thuật trắc địa trong các lĩnh 

vực chuyên ngành và đời sống. 

- Có ý thức vận dụng các kiến thức trắc địa để giải 

quyết các bài toán cụ thể trong nghiên cứu khoa học và 

trong cuộc sống. 

2 

50 Kinh tế xây dựng 

- Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan 

và sự phát triển của ngành xây dựng trên thế giới và 

Việt Nam. 

- Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản trong 

xây dựng (đặc điểm của sản phẩm xây dựng, vai trò của 

ngành xây dựng…). 

- Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lập 

và đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dung. 

- Cung cấp các kiến thức về lựa chọn nhà thầu, thiết kế 

trong xây dựng, hợp đồng xây dựng và quản lý dự án 

đầu tư xây dựng. 

2 

51 
Phương pháp 

Phần tử hữu hạn 

- Rà soát lại các kiến thức cơ bản trong cơ học, sau đó 

nắm chắc phương pháp giải các bài toán cơ học bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn. 

2 

Học kỳ 6 52 An toàn lao động 

- Người học có kiến thức về các nguyên tắc đảm bảo 

an toàn lao động. 

- Đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa việc mất an 

toàn trong lao động sản xuất. 

1 

53 
Cấu tạo KT nhà 

dân dụng 

- Cung cấp khái niệm cơ bản về kiến trúc xây dựng 

- Trình bày nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp, 

cấu tạo nhà công nghiệp 

3 
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54 
Đồ án Kỹ thuật 

thi công 

- Lựa chọn máy móc, nhân lực phục vụ thi công phần 

ngầm. 

- Tính toán và lập biện pháp thi công bê tông cốt thép 

phần ngầm công trình. 

- Tính toán và thiết kế được cốp pha, đà giáo phục vụ 

thi công bê tông cốt thép phần than. 

1 

56 Đồ án nền móng 

- Tính toán và hệ thống hóa các chỉ tiêu cơ lý của nền 

đất. 

- Trình bày phương án thiết kế và thực hiện tính toán, 

kiểm toán các phương án móng theo các trạng thái giới 

hạn. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, trang bị kỹ năng 

tổng hợp tài liệu và kỹ năng viết và trình bày báo cáo 

kỹ thuật. 

1 

57 
Dự toán xây 

dựng 

- Giúp sinh viên hiểu được các khái niệm tổng quát về 

tổng dự toán và dự toán xây dựng công trình 

- Giúp sinh viên hiểu được nội dung cấu thành tổng dự 

toán và dự toán xây dựng công trình 

- Giúp sinh viên hiểu được nội dung cấu thành tổng dự 

toán và dự toán xây dựng công trình 

3 

58 
Kết cấu công 

trình thép 

- Sinh viên có thể phân tích, lựa chọn giải pháp kết cấu 

và tính toán các công trình nhà bằng thép. 

- Tính toán được nội lực trong kết cấu, thiết kế các bộ 

phận của công trình nhà bằng thép, đặc biệt là nhà 

xưởng công nghiệp. 

- Hình thành các năng lực tổng quát của người kĩ sư, 

phân biệt/phân tích được phạm vi ứng dụng của kết cấu 

thép trong cuộc sống. 

3 

59 
Kỹ thuật thi công 

II 

- Tính toán và lựa chọn được máy móc phục vụ quá 

trình lắp ghép 

- Lập biện pháp thi công lắp ghép các cấu kiện cơ bản 

của một công trình 

- Lập biện pháp thi công lắp ghép các công trình dân 

dụng và công nghiệp 

2 

60 Nền móng 

- Trình bày các khái niệm cơ bản về nền và móng công 

trình. 

- Mô tả, nhận biết được các loại móng cơ bản như móng 

nông, móng sâu. 

- Tính toán, thiết kế, kiểm toán các kết cấu móng đơn 

(nông) thông thường. 

- Tính toán, thiết kế, kiểm toán các kết cấu móng cọc 

thông thường. 

- Tính toán xử lý nền đất yếu theo một số phương pháp 

như: xử lý kết cấu, xử lý móng và xử lý, cải thiện tính 

chất của nền đất. 

2 

61 
Thực tập Công 

nhân XD 

- Hiểu được các biện pháp thi công các công việc cụ 

thể trên công trường xây dựng. 

- Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của các công việc. 

- Có khả năng thực hiện được các công việc như một 

người công nhân trên công trường xây dựng. 

2 
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62 
Đồ án Tổ chức 

thi công 

- Tính toán khối lượng các công tác, hao phí vật liệu và 

hao phí nhân công. 

- Lựa chọn tổ đội, tổ chức lao động sản xuất. 

- Lập kế hoạch tiến độ theo tiến độ xiên, biểu đồ nhân 

lực và vật tư. Tối ưu tiến độ. 

- Thiết kế tổng mặt bằng phục vụ quá trình thi công. 

1 

Học kỳ 7 

63 
Học kỳ Doanh 

nghiệp XD 

- Hiểu được các biện pháp thi công các công việc cụ 

thể trên công trường xây dựng. 

- Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của các công việc. 

- Có khả năng thực hiện được các công việc như một 

người công nhân trên công trường xây dựng. 

5 

64 
Quản lý dự án 

xây dựng 

- Giải thích được các hoạt động cơ bản trong quản lý 

dự án xây dựng công trình 

- Sử dụng được tư duy suy xét, trung thực trong quản 

lý dự án xây dựng công trình 

- Sử dụng lập luận, phản biện, thuyết trình nhóm để 

quan sát hoạt động quản lý dự án xây dựng 

- Vận dụng các hoạt động quản lý dự án xây dựng  cho 

công việc tại thích hợp đơn vị 

2 

 

Thanh quyết toán 

công trình xây 

dựng 

- Giải thích được các khái niệm về thanh toán, quyết 

toán công trình xây dựng 

- Giúp sinh viên hiểu được các căn cứ liên quan đến 

công tác thanh quyết toán công trình xây dựng 

- Giúp sinh viên hiểu được những nội dung cơ bản của 

hồ sơ thanh quyết toán công trình 

- Vận dụng lập hồ sơ thanh quyết toán công trình 

2 

65 Tổ chức thi công 

- Hiểu được nguyên lý chung về tổ chức xây dựng và 

các mô hình tổ chức thi công 

- Hiểu được phương pháp tổ chức thi công dây chuyền 

và lập kế hoạch tiến độ trong thi công công trình. 

- Hiểu được cách thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết 

kế tổ chức máy móc thiết bị và hệ thống giao thong trên 

công trường. 

- Hiểu được cách thiết kế tổ chức kho bải, nhà tạm trên 

công trường. Thiết kế cấp điện, cấp nước trên công 

trường. 

3 

66 
Chuyên đề đấu 

thầu XD 

- Giới thiệu các văn bản pháp quy hiện hành liên quan 

đến công tác đấu thầu xây dựng 

- Quy trình tổ chức đấu thầu xây dựng 

1 

67 
Chuyên đề kết 

cấu CT 

- Hiểu được các nguyên tắc tính toán kết cấu bê tông 

cốt thép đặc biệt 

- Tính toán được các kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt 

thép 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích và tính toán các kết cấu 

đặc biệt 

1 

68 
Giám sát thi công 

xây dựng 

- Trang bị cho sinh viên những am hiểu về các văn bản 

pháp luật liên quan đến công tác giám sát thi công công 

trình xây dựng 

- Giúp cho sinh viên hiểu rõ quy trình thi công và 

phương pháp giám sát công tác nền móng công trình 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

- Giúp cho sinh viên hiểu rõ quy trình thi công và 

phương pháp giám sát công tác thi công kết cấu bê 

tông, bê tông cốt thép và gạch, đá 

- Giúp cho sinh viên hiểu rõ quy trình thi công và 

phương pháp giám sát thi công kết cấu thép và kim loại 

khác 

- Giúp cho sinh viên hiểu rõ quy trình thi công và 

phương pháp giám sát thi công các công tác lắp đặt 

thiết bị và hoàn thiện công trình 

- Giúp cho sinh viên xây dựng được đề cương và quy 

trình giám sát cho các công tác 

69 
Đồ án tốt nghiệp 

XD 

- Thiết kế được kiến trúc công trình. 

- Phân tích, lựa chọn, tính toán kết cấu cho công trình 

và lập dự toán 

- Lập biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công cho công 

trình và lập dự toán 

10 

Học kỳ 8 

Bảo vệ trước 

hội đồng và 

được Hội 

đồng đánh 

giá 

70 
Dự án khởi 

nghiệp xây dựng 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về nghề doanh nhân 

và tư duy người doanh nhân, tư duy phân tích các bước 

tạo lập doanh nghiệp; 

-Vận dụng được các phương pháp tìm kiếm và lựa chọn 

ý tưởng kinh doanh; 

- Biết cách tạo lập và kiểm tra mô hình kinh doanh có 

hiệu quả, biết cách viết kế hoạch kinh doanh chuyên 

nghiệp và hiệu quả;  

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về marketing, sản 

xuất, nhân lực và tài chính phục vụ quá trình khởi 

nghiệp; 

- Xây dựng tinh thần và thái độ khởi nghiệp nghiêm 

túc. 

1  

 
13. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Pháp luật đại cương   

Học phần Pháp luật đại cương được thiết kế 

nhằm cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: 

Những vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật 

như Bộ máy nhà nước, Quy phạm pháp luật và 

Quan hệ pháp luật, Vi phạm pháp luật… 

Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho người 

học một số kiến thức cơ bản về các ngành luật 

Dân sự, Hành chính, Hình sự và Pháp luật về 

phòng chống tham nhũng.  

2 

Học kỳ 1 

-Dự giảng đủ 

trên 80% số 

tiết: Điểm 

thành phần 

10% 

-Làm đầy đủ 

các bài tập cá 

nhân, kiểm 

tra giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết thúc 

học phần 

(hoặc bảo vệ 
2 Tin học đại cương 

Học phần trang bị cho người học các kiến 

thức: về mạng máy tính, an toàn và bảo mật 

thông tin của cá nhân và doanh nghiệp, đồng 

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

thời cập nhật các xu hướng công nghệ thông 

tin hiện đại cho người học. 

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng: 

tổ chức công việc cá nhân; làm việc nhóm; lưu 

trữ, quản lý và khai thác dữ liệu trên môi 

trường mạng trực tuyến. Kỹ năng sử dụng các 

phần mềm thông dụng trong công tác văn 

phòng như: xử lý văn bản nâng cao với MS. 

Word, sử dụng bảng tính nâng cao với MS. 

Excel, sử dụng trình chiếu MS. Powerpoint. 

Các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 

hiệu quả trong hoạt động chuyên môn các 

chuyên ngành kinh tế và quản lý. 

đồ án): Điểm 

thành phần 

60% 

3 Giải tích  

Môn học giải tích bao gồm vi phân và tích 

phân của hàm một biến số, cùng các ứng dụng 

của nó, chuỗi, khai triển hàm thành chuỗi 

Taylor và ứng dụng. 

4 

4 Xác suất thống kê 

Học phần này gồm các nội dung về xác suất 

và thống kê toán: 

- 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. 

- Hồi quy và tương quan. 

3 

4 Giáo dục thể chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 

5 Hóa Đại cương 

Học phần này gồm 9 chương cho 2 phần cơ 

bản, Phần 1: Cấu tạo chất - cung cấp những 

kiến thức cơ sở cho hầu hết các nội dung hóa 

học sẽ học tiếp ở phần sau cụ thể là: Các khái 

niệm, định luật cơ bản của hóa học;  Cấu tạo 

nguyên tử; Định luật và hệ thống tuần hoàn; 

Liên kết hóa học và một số kiến thức về trạng 

thái tập hợp. Phẩn 2: Các quá trình - cung cấp 

các kiến thức về nhiệt động và động hóa học, 

vận tốc phản ứng, hằng số cân bằng, yếu tố 

ảnh hưởng đến các quá trình. Học phần này 

cũng cung cấp cho sinh viên những vấn đề về 

quá trình hòa tan, nồng độ, độ pH, mối quan 

hệ giữa các loại dung dịch, quá trình điện hóa 

và ứng dụng của nó. 

2 

6 
 

Anh văn 1 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm trang bị cho bạn 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể 

giao tiếp thành công ở cấp độ sơ cấp. Về kiến 

thức, học phần này bao gồm các kiến thức về 

bảng chữ cái, số đếm, thì hiện tại đơn với động 

từ ‘be’, thì hiện tại đơn với động từ thường, 

 

   3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

have got/has got, cấu trúc một bài viết tường 

thuật; từ vựng về thông tin cá nhân, gia đình, 

miêu tả ngoại hình, cuộc sống thường nhật, 

thói quen và một số hoạt động giải trí phổ biến. 

Về kỹ năng, học phần tập trung vào tất cả 4 kỹ 

năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài 

ra, học phần cũng cấp cho bạn nhiều cơ hội để 

thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao 

tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học 

tiếng Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu 

phù hợp và mô phạm các kỹ thuật (phương 

pháp) học tiếng Anh trong quá trình dạy-học. 

7 Hinh họa - Vẽ kỹ thuật 

Học phần trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về các bài toán không gian 

trên mặt phẳng và các phương pháp biểu diễn 

trong bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt 

Nam hay ISO 

 

3 

Học kỳ 2 

8 Môi trường 

Học phần bao gồm các vấn đề:  

- Những vấn đề chung về môi trường: Giới 

thiệu các khái niệm cơ bản về khoa học môi 

trường, môi trường, tài nguyên, sinh thái và hệ 

sinh thái, mối quan hệ giữa môi trường và con 

người, các vấn đề môi trường hiện nay ở Việt 

Nam, … 

- Các hình thức ô nhiễm môi trường và biện 

pháp phòng chống ô nhiễm: Giới thiệu nguyên 

nhân, đặc điểm, tác hại, các biện pháp xử 

lý…các hình thức ô nhiễm môi trường không 

khí, môi trường nước, môi trường đất, ô nhiễm 

chất thải thải rắn và các loại ô nhiễm khác. 

- Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi 

trường: Giới thiệu hệ thống pháp luật về quản 

lý môi trường và các tiêu chuẩn về môi trường. 

2 

9 
 

Vật lý (1+2) 

Đây là học phần đầu trong chương trình gồm 

hai học phần (vật lý đại cương 1 và 2) cho các 

ngành khoa học và kỹ thuật. Môn học bao gồm 

hai phần: Cơ học và Nhiệt học.  

Phần cơ học bao gồm: 

- Động học chất điểm - Động lực học chất 

điểm 

- Các định luật Niutơn về chuyển động 

- Công và Năng lượng 

- Thế năng và bảo toàn năng lượng 

- Động lượng – xung lượng - Bảo toàn động 

lượng 

- Động học và năng lượng trong chuyển động 

quay của vật rắn quay quanh một trục cố định 

- Động lực học chuyển động quay 

Phần nhiệt bao gồm: 

- Nhiệt độ và nhiệt lượng 

- Các đặc tính nhiệt của vật chất 

 

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Định luật thứ nhất của nhiệt động học 

- Định luật thứ hai của nhiệt động học 

10 Đại số  

Học phần được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương 1: Ma trận và định thức, bao gồm 

các kiến thức về ma trận và định thức, ma trận 

nghịch đảo. 

- Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính, bao 

gồm các kiến thức về hệ phương trình tuyến 

tính tổng quát và hệ phương trình tuyến tính 

thuần nhất, đặc biệt là các phương pháp giải 

hệ phương trình tuyến tính. 

- Chương 3: Không gian vector, bao gồm các 

kiến thức về không gian vector, không gian 

vector con, hạng của một hệ vector và hạng 

của ma trận. 

- Chương 4: Ánh xạ tuyến tính, bao gồm các 

kiến thức về ánh xạ tuyến tính, trị riêng và 

vector riêng của ma trận và ánh xạ tuyến tính, 

chéo hóa ma trận. 

2 

11 Anh văn 2 

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm phát triển các 

kiến thức và kỹ năng đã được học trong học 

phần Tiếng Anh 1 và cung cấp thêm kiến thức 

để người học có thể giao tiếp thành công ở cấp 

độ sơ cấp. Về kiến thức, học phần Tiếng Anh 

2 bao gồm: (a) các kiến thức về ngày, giờ, cấu 

trúc ‘THERE IS – THERE ARE’, thì hiện tại 

tiếp diễn, cấu trúc một bức thư thân mật và thư 

mời; (b) từ vựng về chủ đề ngày, tháng, mùa, 

lễ hội, trường học và học tập, quần áo, giày 

dép và phong cách ăn mặc; chỉ dẫn đường; và 

(c) 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. 

Ngoài ra, học phần cũng cấp cho người học 

nhiều cơ hội để thực hành tiếng Anh cho các 

mục đích giao tiếp thực tế và giúp cải thiện kỹ 

năng tự học tiếng Anh thông qua việc cung cấp 

các tài liệu phù hợp và mô phạm các kỹ thuật 

(phương pháp) học tiếng Anh được trong quá 

trình dạy-học. 

2 

12 Giáo dục quốc phòng  

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn 

diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, 

yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân 

trọng đối với truyền thống đấu tranh chống 

ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác 

trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân 

sự của Đảng và công tác quản lý nhà nước về 

quốc phòng - an ninh; có một số kỹ năng quân 

sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây 

dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an 

4 tuần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

13 Kỹ thuật nhiệt  

Truyền nhiệt trình bày các định luật 

nhiệt động, các quá trình và chu trình nhiệt 

động lý thuyết; lý thuyết về phân bố nhiệt độ 

và trao đổi nhiệt, về cách ứng dụng nó để tính 

toán thiết kế hoặc kiểm tra các quá trình hay 

thiết bị trao đổi nhiệt. 

2 

14 Kỹ thuật điện 

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản 

về: 

- Kỹ thuật điện như: mạch điện, linh kiện điện 

tử... 

- Tìm hiểu cấu tạo cơ bản của một số máy điện, 

thiết bị điện cơ bản, cách vận hành và đặc tính 

của chúng. 

- Nghiên cứu sơ bộ mạng điện 3 pha, mạng 

điện 1 pha, các thông số và sự cố thường gặp 

của mạng 1 pha và 3 pha. 

 - Lựa chọn thiết bị điện và dây dẫn phù hợp 

với mạng điện, thiết kế các mạng điện hạ áp 

đơn giản, an toàn và vận hành máy điện, lưới 

điện hạ áp... 

- Tính toán sơ bộ được hệ thống tiếp địa, thu 

sét, an toàn để vận hành, làm việc. 

2 

15 Giáo dục thể chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 

16 
Các NLCB của CN 

Mác-Lê 1 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về Triết học Mác- Lênin 

Cung cấp những hiểu biết chung nhất cho sinh 

viên về thế giới quan và phương pháp luận, 

giúp họ có cái nhìn toàn cảnh về tư tưởng nhân 

loại và những bước phát triển của nó. 

Nắm vững khái niệm, phạm trù, quy luật chung 

về thế giới. 

Nghiên cứu Triết học sẽ giúp cho sinh viên 

nâng cao trình độ tư duy; tìm kiếm những con 

đường ngắn nhất, đúng đắn nhất và hiệu quả 

nhất để đạt chân lý; từ đó giúp cho sinh viên 

nắm bắt được bản chất khoa học của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin mà cốt lõi là Triết học Mác-Lênin. 

 

2 

Học kỳ 3 

17 Anh văn 3 

Học phần nhằm trang bị cho người học những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao tiếp 

thành công ở cấp độ A1 và A2. Về kiến thức, 

học phần này bao gồm các kiến thức về các 

loại so sánh, cấu trúc thư/email thân mật, bưu 

thiếp; từ vựng miêu tả nơi chốn, con người và 

hoạt động trong quá khứ. Về kỹ năng, học 

phần tập trung vào tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: 

nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, học phần 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

cũng cấp cho bạn cơ hội để thực hành giao tiếp 

và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh 

thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp 

và các kỹ thuật học tiếng Anh được dùng trong 

quá trình học. 

18 Giáo dục thể chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 

19 
 

Trắc địa  

Cung cấp cho sinh viên Địa chất các kiến thức 

cơ bản về phương pháp chiếu hình, biểu diễn 

mặt đất lên mặt phẳng bản đồ; các sai số trong 

đo đạc; các hệ tọa độ dùng trong trắc địa; các 

nguyên lý, phương pháp đo góc, đo độ dài, đo 

độ cao, định hướng đường thẳng; lưới khống 

chế trắc địa; đo vẽ thành lập bản đồ; sử dụng 

bản đồ địa hình. 

 

2 

20 
 

Thực tập Trắc địa  

Cung cấp cho sinh các kiến thức cơ bản về 

phương pháp chiếu hình, biểu diễn mặt đất lên 

mặt phẳng bản đồ; các sai số trong đo đạc; các 

hệ tọa độ dùng trong trắc địa; các nguyên lý, 

phương pháp đo góc, đo độ dài, đo độ cao, 

định hướng đường thẳng; lưới khống chế trắc 

địa; đo vẽ thành lập bản đồ; sử dụng bản đồ 

địa hình. 

1 

21 Cơ học lý thuyết 

Học phần trang bị cho sinh viên các quy luật 

của chuyển động tĩnh và động, cân bằng và 

tương tác giữa các vật thể.  

 

3 

22 Thủy lực cơ sở 

Các tính chất của chất lỏng, thuỷ tĩnh, động 

học chất lỏng, động lực học chất lỏng lý tưởng 

và chất lỏng thực, dòng chảy đều trong kênh 

hở. 

Tính toán các bài toán về chất lỏng chảy tầng, 

chảy rối trong ống và kênh hở. 

Trình bày các phương trình mô tả chất lỏng, 

phương trình động lượng và phương trình 

năng lượng của chất lỏng không nén được và 

dòng chảy có áp. 

2 

23 
 

 Thuỷ văn  

Môn học giới thiệu về:  Kiến thức Cơ bản về 

khí tượng, khí hậu học, biến đổi khí hậu toàn 

cầu và khả năng cải tạo lại khí hậu; Đại cương 

về sông ngòi và sự hình thành dòng chảy (mặt 

và ngầm); Phân tích các yếu tố khí tượng tác 

động đến chế độ thuỷ văn; Đặc tính thủy văn 

vùng ảnh hưởng thủy triều. 

 

2 

24 
 

Sức bền vật liệu 

Trang bị cho Sinh viên ngành Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp những kiến thức và 

phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và 

ổn định của các bộ phận công trình; Làm cơ 

 

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

sở trực tiếp học tập các môn cơ sở khác của 

các ngành kỹ thuật. 

25 
Nhập môn ngành 

(TT nhận thức) 

Môn học được thực hiện ngoài hiện trường, 

với hình thức tham quan các loại hình công 

trình dân dụng  và công nghiệp. Qua đó Sinh 

viên nắm được nguyên tắc qui hoạch, cấu tạo 

các chi tiết kiến trúc và kết cấu, cũng như qui 

trình kỹ thuật và tổ chức thi công các loại hình 

công trình giao thông. 

 

2 

Học kỳ 4 

26 Địa chất công trình 

Môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về: 

- Nguồn gốc, thành phần và tính chất cơ lý của 

các loại đất đá ở trên cùng của vỏ quả đất; 

- Sự phân bố, thành phần hoá học và tính chất 

vật lý của nước dưới đất, qui luật vận động, 

các dạng sơ đồ thấm và các công thức tính toán 

dòng thấm của nước dưới đất; 

- Sự phát sinh, qui luật phát triển và tác hại của 

các hiện tượng địa chất động lực công trình 

đến công tác xây dựng; 

- Nhiệm vụ, nội dung và các phương pháp 

khảo sát địa chất công trình; khảo sát địa chất 

công trình cho các dạng của công trình Xây 

dựng dân dụng và Công nghiệp. 

2 

27 
Các NLCB của CN 

Mác-Lê 2 

Học phần này cung cấp: 

Một là, Học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin 

về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Phần này nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính 

trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 

trong cả hai giai đoạn là tự do cạnh tranh và 

giai đoạn độc quyền.  

Hai là, Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về 

chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu các vấn đề kinh 

tế, chính trị, xã hội của phương thức cộng sản 

chủ nghĩa. 

 

3 

28 
 

Cơ học đất 

Học phần cơ học đất cung cấp cho sinh viên 

các kiến thức cơ bản về sự hình thành và cấu 

tạo đất, các đặc trưng về tính chất vật lý, tính 

chất cơ học của đất cũng như một số đặc tính 

của một số loại đất đặc biệt. 

Giúp sinh viên xác định được trạng thái ứng 

suất và sự phân bố ứng suất trong đất, cũng 

như biết cách dự tính, dự báo độ lún và khả 

năng chịu tải của nền đất;  

Giúp sinh viên biết cách tính toán và đánh giá 

ổn định bờ dốc đất, xác định áp lực của khối 

đất lên các vật chắn theo phương ngang như 

tường chắn và thiết kế ổn định các kết cấu. 

 

3 

29 
Thí nghiệm Cơ học 

đất 

Thực hiện một số thí nghiệm về tính chất cơ 

lý của một số loại đất dính và đất rời . 

Xác định các độ ẩm tự nhiên, độ ẩm theo trạng 

thái giới hạn dẻo, giới hạn nhão. 

1 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

Xác định thành phần cấp phối của loại đất xác 

định. 

Thực hành thí nghiệm cắt đất. 

30 
 

Cơ học kết cấu 1 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về tính toán và kiểm tra hệ kết cấu 

tĩnh định nhằm thoả mãn yêu cầu về độ bền và 

độ cứng. 

 

3 

31 
 

Phương pháp tính  

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản 

về sai số, các phương pháp tính gần đúng 

nghiệm thực của một phương trình, của hệ đại 

số tuyến tính, của đạo hàm và tích phân xác 

định, của phương trình vi phân thường; Có kỹ 

năng tính gần đúng, kỹ năng giải các bài toán 

có nội dung trên. 

 

2 

32 Giáo dục thể chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

1 

33 
 

Vật liệu xây dựng 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản nhất về công nghệ sản xuất, thành 

phần, các tính chất cơ, lý, hóa chủ yếu, yêu cầu 

kĩ thuật và phạm vi sử dụng của một số loại 

vật liệu xây dựng thông dụng dạng vô cơ, hữu 

cơ, kim loại hay hỗn hợp của chúng. Qua đó 

sinh viên biết lựa chọn và tính toán các chỉ tiêu 

cơ bản, các tính chất cũng như thành phần 

nguyên vật liệu của các loại vật liệu đó; biết 

phương pháp đánh giá chất lượng nguyên vật 

liệu; nắm được một số quy trình công nghệ 

chủ yếu để sản xuất sản phẩm; biết cách lựa 

chọn sử dụng vật liệu cho công trình xây dựng 

nhằm đảm bảo các yêu cầu về tính năng kỹ 

thuật và hiệu quả kinh tế trong công tác thực 

tế sau này. 

 

2 

34 
 

Thí nghiệm cơ học vật 

liệu  

Học phần sẽ giúp cho sinh viên cái nhìn tổng 

quan về sự làm việc của cấu kiện trong thực 

tế, đồng thời giúp sinh viên làm quen với 

phương pháp lý thuyết khi thực hành để kiểm 

chứng lý thuyết mình học.  

1 

35 
 

Cơ học kết cấu 2 

Học phần trang bị cho sinh viên khả năng phân 

tích, tính toán khả năng chịu lực của các hệ kết 

cấu siêu tĩnh: (hệ thanh biến dạng đàn hồi 

tuyến tính; khả năng xác định nội lực, biến 

dạng, chuyển vị trong hệ khi chịu tác dụng của 

các nguyên nhân thường gặp trong thực tế như 

tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị 

cưỡng bức gối tựa, sự chế tạo không chính 

xác) nhằm thoả mãn các yêu cầu thiết kế kết 

cấu trong ngành xây dựng. 

 

  2 
Học kỳ 5 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

36 
 

Kết cấu bê tông cốt 

thép  

Môn học này trình bày tính chất vật liệu bê 

tông cốt thép (BTCT) và các nguyên lý làm 

việc của vật liệu BTCT. 

Môn học cũng nêu lên sự làm việc của các cấu 

kiện BTCT cơ bản và các nguyên lý tính toán 

và cấu tạo các kết cấu BTCT thông thường. 

Môn học trình bày phương pháp tính toán các 

cấu kiện BTCT cơ bản là sàn, dầm và cột theo 

các trạng thái giới hạn. 

2 

37 
Đồ án Kết cấu bêtông 

CT  

Học phần này giúp cho người học thực hành 

kỹ năng tính toán kết cấu bê tông cốt thép của 

các cấu kiện cơ bản. 

 

 

3 

38 
 

Nền móng 

Học phần Nền & móng cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về các loại nền và móng 

thông dụng trong ngành xây dựng Cầu đường.  

Học phần hướng dẫn chi tiết về cấu tạo các bộ 

phận của móng, phạm vi sử dụng của các loại 

móng;  

Cách thức tính toán thiết kế hạng mục nền 

móng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và một số 

biện pháp thi công đối với các loại móng thông 

dụng. 

Ngoài ra học phần còn hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu về các công trình xây dựng trên 

nền đất yếu, qua đó tính toán giải quyết vấn đề 

đất yếu nhằm đảm bảo cho công trình được ổn 

định, bền vững. 

 

  3 

39 Đồ án nền móng 

Thực hiện tính toán, hệ thống các chỉ tiêu cơ 

lý của các lớp đất nền xác định, từ đó đề xuất 

phương án thiết kế móng công trình; Tính toán 

thiết kế và kiểm toán phương án móng nông; 

Tính toán thiết kế và kiểm toán phương án 

móng cọc. 

1 

40 
 

Tổng quan về công 

trình cầu 

Học phần này cung cấp các khái niệm cơ bản 

về các công trình nhân tạo trên đường (cầu và 

cống). Cấu tạo chung các bộ phận và các hệ 

thống chính của công trình cầu; yêu cầu và 

trình tự các bước lập các phương án vượt 

chướng ngại vật (sông, suối...); nguyên tắc về 

khảo sát, thiết kế, phương pháp tính toán công 

trình cầu theo qui trình, qui phạm hiện hành; 

Cấu tạo chung của các bộ phận cơ bản của 

công trình cầu 

 

 3 

41 
ĐA Lập dự án công 

trình cầu 

Học phần giúp sinh viên tổng hợp được các 

kiến thức để lập một dự án đầu tư xây dựng 

công trình cầu. 

 

 2 

42 
 

Thực tập CN (6 tuần) 

Học phần cung cấp quy trình thực hiện các 

công tác của quá trình xây dựng. Do đó, sinh 

viên nắm được lý thuyết cũng như các thao tác 

1 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

của công tác như công tác đất, xây trát, công 

tác bê tông cốt thép...và vận dụng lý thuyết 

vào thực hiện công việc 

Mặt khác, học phần cũng giúp rèn luyện cho 

sinh viên năng lực làm việc bên ngoài công 

trường cũng như những thao tác nghề nghiệp 

xây dựng. 

43 
Vẽ kỹ thuật XD trên 

máy tính 

Môn Vẽ kỹ thuật xây dựng và cách sử dụng 

Autocad giúp sinh viên bổ sung các kiến thức 

đã học ở môn Hình học họa hình và Vẽ kỹ 

thuật, và được chia thành 2 phần cơ bản: 

- Vẽ kỹ thuật xây dựng vận dụng những 

quy định về hình biểu diễn, nét vẽ, vẽ ghi kích 

thước... vào việc biểu diễn các kết cấu công 

trình và các công trình xây dựng 

- Phần mềm  Autocad là công cụ hỗ trợ 

cho các cán bộ kỹ thuật, kiến trúc sư, kỹ thuật 

viên, công nhân kỹ thuật, họa viên... hoàn 

thành các bản vẽ thiết kế trên máy tính một 

cách thành thạo và chính xác 

 

 

 2 

44 Đường lối của ĐCSVN 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  

Đường lối đấu tranh giành chính quyền của 

Đảng. 

Đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 

nhất Tổ quốc 

Đường lối đổi mới và kết quả của sự nghiệp 

đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng  

3 

45 Giáo dục thể chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

 

 2 

46 

 

Tiếng Anh chuyên 

ngành cầu đường 

Học phần này nhằm cung cấp kiến thức liên 

quan đến chuyên ngành kỹ thuật như: khảo sát 

và lập bản đồ, kết cấu, nền móng, các loại công 

trình và vật liệu xây dựng, thủ tục giấy tờ xây 

dựng, cầu, đường, v.v. 

Thu thập được một khối lượng từ vựng nhất 

định theo các chủ đề của bài học về chuyên 

ngành kỹ thuật như: tên gọi các công cụ tiến 

hành việc khảo sát, kiểu kết cấu của các công 

trình, các loại nền móng, các loại vật liệu xây 

dựng. 

 

2 

Học kỳ 6 

47 
 

Thiết kế Cầu bê tông cốt 

thép 

Học phần này cung cấp các kiến thức về tính 

toán thiết kế và thi công cầu dầm bê tông cốt 

thép. Môn học này đóng vai trò quan trọng 

trong khối kiến thức chuyên ngành qua đó tạo 

nền tảng về kiến thức, kỹ năng cũng như ý 

thức và thái độ trong học tập, lao động chuyên 

môn về sau của người học. Sau khi học xong, 

người học có thể ứng dụng ngay vào công 

việc thực tế như: công tác thiết kế, thi công, 

 

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

công tác đầu tư, quản lý, quy hoạch cơ sở hạ 

tầng giao thông. 

48 
 

Đồ án thiết kế cầu BT 

CT 

Giúp sinh viên tổng hợp kiến thức về cầu bê 

tông cốt thép, từ đó thiết kế được một công 

trình cầu bê tông cốt thép theo điều kiện thực 

tế 

1 

49 

 

Thiết kế hình học 

và khảo sát thiết 

kế đường ôtô 

Môn học này cũng giúp sinh viên nắm được 

những nội dung cơ bản thiết kế đường cao tốc 

và nút giao thông, những nội dung khảo sát 

thiết kế và trình tự đầu tư dự án đường ô tô và 

các phương pháp định tuyến qua vùng có điều 

kiện thiên nhiên khác nhau. 

 

 3 

50 
 

Đồ án thiết kế hình 

học đường ô tô 

Môn học này cũng giúp sinh viên nắm được 

những nội dung cơ bản thiết kế đường cao tốc 

và nút giao thông, những nội dung khảo sát 

thiết kế và trình tự đầu tư dự án đường ô tô và 

các phương pháp định tuyến qua vùng có điều 

kiện thiên nhiên khác nhau. 

1 

51 Kết cấu thép 1 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

chung nhất về vật liệu thép xây dựng, về 

nguyên lý và phương pháp tính toán kết cấu 

thép theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

 

 3 

52 Máy xây dựng 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khai 

thác Máy xây dựng trong công tác cơ giới hóa 

quá trình thi công; Nắm vững tính năng, hoạt 

động của các loại Máy xây dựng phục vụ thi 

công cơ giới; Rèn luyện cho sinh viên khả 

năng tư duy khi áp dụng các máy móc, thiết bị 

phục vụ thi công công trình; Xây dựng kỹ 

năng lựa chọn máy móc, thiết bị đáp ứng 

nhiệm vụ xây dựng một cách đúng đắn và có 

hiệu quả; Nhận thức được tầm quan trọng của 

máy móc và thiết bị xây dựng 

 

 2 

53 Thiết kế Cầu thép 

Học phần cung cấp cho sinh viên:  

- Các kiến thức cơ bản về cầu thép, bao gồm: 

đặc điểm và phạm vi ứng dụng của các sơ đồ 

cầu thép. - Vật liệu để làm cầu thép - Cấu tạo, 

kích thước cơ bản của cầu dầm thép và cầu 

dầm thép bê tông liên hợp - Nguyên tắc tính 

toán thiết kế cầu dầm thép theo tiêu chuẩn 

thiết kế cầu - Công nghệ chế tạo lao lắp cầu 

dầm thép. 

 

 3 

54 Đồ án thiết kế cầu thép 

Đồ án Thiết kế Cầu Thép là một trong số 

những học phần chuyên ngành quan trọng 

nhất của SV ngành Kỹ thuật Giao thông, giúp 

sinh viên thực hành tính toán thiết kế và kiểm 

tra công trình cầu dầm thép liên hợp bản bê 

tông cốt thép theo tiêu chuẩn 22TCN 272 – 05. 

Học phần này được học song hành với học 

phần Thiết kế cầu thép, giúp sinh viên có thêm 

1 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

kiến thức lý thuyết để có thể liên hệ, áp dụng 

vào một công trình cụ thể theo số liệu của đồ 

án. 

55 Kinh tế xây dựng 

Cung cấp cho kiến thức quan trọng về kinh tế 

và quản lý trong xây dựng. Nội dung chính của 

học phần gồm: quản lý Nhà nước về kinh tế 

đối với ngành xây dựng; phân tích dự án đầu 

tư; các phương pháp đánh giá các phương án 

kỹ thuật về mặt kinh tế, các kiến thức về lựa 

chọn nhà thầu, thiết kế trong xây dựng, hợp 

đồng xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây 

dựng.  

 

2 

Học kỳ 7 

56 Thi công nền đường ô tô  

Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng hợp 

về công tác xây dựng nền đường, các đặc 

điểm, các khái niệm cơ bản trong công tác thi 

công nền đường ở nước ta hiện nay; Nguyên 

tắc chọn máy, sử dụng các loại máy thi công 

nền đường, các biện pháp kỹ thuật thi công, 

các phương pháp phối hợp tổ chức thi công 

trong thiết kế tổ chức thi công công trình trên 

đường và nền đường đào, đắp trong các 

trường hợp thông thường và các trường hợp 

đặc biệt (vùng núi khó, vùng kart, đắp trên 

nền đất yếu,…); Trình tự, kỹ thuật và công 

nghệ thi công - kiểm tra - nghiệm thu nền 

đường và các công trình trên đường; Vận 

dụng các công nghệ hiện đại vào thực tế xây 

dựng nền đường 

 

3 

57 
 

Đồ án thi công nền 

đường ô tô  

Môn học Xây dựng nền mặt đường bao gồm 2 

phần là: kỹ thuật thi công và tổ chức thi công. 

Phần kỹ thuật thi công trình bày các yêu cầu, 

phương pháp, công nghệ thi công mặt đường. 

Phần tổ chức thi công trình bày các phương 

pháp tổ chức thi công đường và cung ứng vật 

liệu 

1 

58 Thi công mặt đường 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các loại 

mặt đường mềm, mặt đường cứng hiện đang 

được sử dụng trong nước & trên thế giới; Ưu 

nhược điểm và phạm vi sử dụng của chúng; 

Trình tự, kỹ thuật và công nghệ thi công – 

kiểm tra - nghiệm thu các lớp mặt đường này 

cùng với các phương pháp gia công và chế tạo 

các loại vật liệu mặt đường để làm nên chúng. 

 

3 

59 
 

Đồ án thi công mặt 

đường 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết để thiết kế tổ chức thi 

công đất nền đường đạt yêu cầu về chất lượng, 

đáp ứng được các yêu cầu trong thiết kế tổng 

thể kết cấu nền mặt đường.  

1 

60 Mố trụ cầu 
Học phần Mố trụ cầu là học phần thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành Cầu – hầm. Học phần 
 

 3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

này cung cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi 

về: Cấu tạo các loại mố trụ cầu; Các tải trọng 

và tổ hợp tải trọng lên mố trụ cầu ; Thiết kế 

các bộ phận trong mố trụ cầu (trừ phần móng) 

theo các trạng thái giới hạn ; Công tác định vị 

mố trụ cầu ; Các giải pháp thi công móng 

nông trên nền thiên nhiên, móng cọc đúc sẵn, 

móng cọc khoan nhồi, móng giếng chìm ; 

Công nghệ đổ bê tông bịt đáy ; và Giải pháp 

thi công mố trụ cầu. Từ đó, học phần này giúp 

sinh viên đạt được các yêu cầu về thiết kế và 

thi công mố trụ như : Phân tích, lựa chọn kết 

cấu mố trụ hợp lý trong công trình cầu và nắm 

bắt được công việc thiết kế mố trụ cầu ; Phân 

tích lựa chọn các giải pháp kỹ thuật thi công 

mố trụ hợp lý ; Lựa chọn, tính toán và thiết kế 

các công trình phụ trợ và thiết bị trong các giải 

pháp thi công. Đồng thời học phần còn  giúp 

định hướng các vấn đề mũi nhọn của ngành 

phục vụ công tác nghiên cứu khoa học từ cách 

đặt vấn đề đến cách giải quyết vấn đề nghiên 

cứu. 

61 Đồ án mố  trụ cầu 

Cung cấp kiến thức cho sinh viên kiến thức 

tổng quát về mố, trụ cầu và các hạng mục liên 

quan như tứ nón, trụ chống va…. Hướng dẫn 

cho sinh viên lập trình tự tính toán, thiết kế các 

bộ phận của mố trụ.  

1 

62 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp 

cho sinh viên những hiểu biết có tính hệ thống 

về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí 

Minh. Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc 

khối kiến thức đại cương, dành cho sinh viên 

đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 2 

63 
Thực tập lập dự toán 

CTGT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về lập dự toán xây dựng  
1 

64 
Thiết kế nền mặt đường 

ô tô 

Học phần Thiết kế nền mặt đường là học phần 

thuộc khối kiến thức chuyên ngành đường ô tô 

–  đường thành phố. Học phần cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp cấu 

tạo và tính toán thiết kế kết cấu nền áo đường 

; chế độ thủy nhiệt của nền mặt đường ; trình 

tự và nội dung thiết  kế cải tạo đường ô tô ; 

quy hoạch mạng lưới đường ô tô và đánh giá 

hiệu quả đầu tư của dự án đường ô tô. Từ đó, 

giúp cho sinh viên có khả năng hiểu và vận 

dụng các nguyên tắc trong thiết kế các công 

trình thực tế. 

 

  2 
  

65 
 

Đồ án thiết kế nền mặt 

đường ô tô 

Trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán thiết 

kế kiểm tra nền đường, mặt đường (cứng, 
1   
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

mềm) đảm bảo ổn định toàn khối và ổn định 

theo thời gian.  

66 Khởi nghiệp 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức và kỹ năng cốt lõi để khởi tạo một doanh 

nghiệp như tư duy người doanh nhân, tư duy 

phân tích các bước tạo lập doanh nghiệp; các 

kiến thức về marketing, sản xuất, nhân lực, và 

tài chính nhằm thích nghi tốt với quá trình 

khởi nghiệp, kỹ năng tạo lập và kiểm tra mô 

hình kinh doanh có hiệu quả, cách viết kế 

hoạch kinh doanh chuyên nghiệp và hiệu quả; 

và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm 

và thái độ cần thiết đáp ứng yêu cầu quá trình 

khởi nghiệp. 

 2 

Học kỳ 8 

67 
Quản lý dự án công 

trình giao thông 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Hoạch định dự án, quản lý về tiến 

độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản 

lý khối lượng, quản lý toàn lao động, môi 

trường xây dựng, quản lý rủi ro của dự án đầu 

tư  xây dựng công trình.  

 

 2 

68 
Tin học xây dựng công 

trình giao thông  

Môn học nêu lên những vấn đề lý luận cơ bản 

nhất, đồng thời củng cố lại các kiến thức về 

lập trình và đại số ma trận để sinh viên hiểu 

thuật toán giải các bài toán phân tích kết cấu 

xây dựng với các phương pháp số, cơ sở để mô 

hình hóa và phân tích kết cấu trên MTĐT. Từ 

đó, dễ dàng tiếp cận và khai thác tốt các phần 

mềm thông dụng. 

 

 2 

69 
Mỹ học cầu đường (tự 

chọn) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về thiết kế kiến trúc cảnh quan theo quan 

điểm phát triển bền vững 

 2 

70 
Thí nghiệm cơ học 

vật liệu 

Học phần sẽ giúp cho sinh viên cái nhìn tổng 

quan về sự làm việc của cấu kiện trong thực 

tế, đồng thời giúp sinh viên làm quen với 

phương pháp lý thuyết khi thực hành để kiểm 

chứng lý thuyết mình học.  

1 

71 

 

Thực tập tốt 

nghiệp đường/cầu 

(8 tuần)  

Học phần nhằm tạo cho sinh viên làm quen 

với công việc của kỹ sư cầu đường trong các 

lĩnh vực như khảo sát, thiết kế, thi công; 

nghiên cứu hoặc quản lý khai  thác  công trình 

cầu đường; sưu tầm, thu thập tài liệu, số liệu 

phục vụ cho đồ án tốt nghiệp. Sinh viên vận 

dụng các kiến thức đã học để có thể giải quyết 

các vấn đề trong thực tế sản xuất, biết xử lý 

các tình huống xảy ra ở hiện trường. 

3 

72 

Khai thác và thí 

nghiệm cầu (tự 

chọn 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

quản lý, sửa chữa, khai thác công trình bao 

gồm những vấn đề :  

 

 2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

- Đánh giá chất lượng và mức độ hư hỏng của 

các hạng mục công trình : nền, mặt đường và 

các công trình trên đường.  

- Các phương pháp cùng các thiết bị máy móc 

để kiểm tra, phân loại và đánh giá chất lượng 

của đường.  

- Tổ chức quản lý, sửa chữa, khai thác đường 

và tổ chức giao thông để bảo đảm an toàn xe 

chạy trên đường.  

- Kiến thức cơ bản về khai thác, bảo dưỡng và 

sửa chữa các lọai cầu. Các kiến thức về kiểm 

định và các giải pháp kỹ thuật gia cố cầu cũ 

đang khai thác sử dụng.  

73 
Chuyên đề cầu 

(tự chọn) 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

tổng hợp về các công trình cầu cơ bản và các 

giải pháp thi công  cầu phù hợp với điều kiện 

thực tế 

  

 2 

74 Đồ án tốt nghiệp XD 

Nội dung của học phần là tổng hợp toàn bộ 

các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành 

để vận dụng thực hiện vào việc thiết kế, thi 

công dự án đường bộ. Vận dụng một cách có 

hệ thống và tổng hợp những kiến thức đã học 

liên quan đến chuyên ngành cầu đường; Trình 

tự các bước lập dự án đầu tư một công trình 

giao thông từ bước chuẩn bị lập báo cáo đầu 

tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật - lập tổng 

dự toán đến thiết kế tổ chức thi công một công 

trình cầu hoặc đường. 

10 Học kỳ 9 

Bảo vệ trước 

hội đồng và 

được Hội 

đồng đánh 

giá 

 

14. Kỹ thuật điện, điện tử  

STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

1 
Pháp luật đại 

cương   

Học phần Pháp luật đại cương được thiết kế nhằm 

cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản 

nhất về Nhà nước và Pháp luật. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Những 

vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật như Bộ 

máy nhà nước, Quy phạm pháp luật và Quan hệ 

pháp luật, Vi phạm pháp luật… Ngoài ra, học 

phần cũng cung cấp cho người học một số kiến 

thức cơ bản về các ngành luật Dân sự, Hành chính, 

Hình sự và Pháp luật về phòng chống tham nhũng.  

2 

Học kỳ 1  

Dự giảng đủ trên 80% 

số tiết: 10% 

- Làm đầy đủ các bài 

kiểm tra giữa kì:30% 

- Thi kết thúc học 

phần:60% 

2 Đại số tuyến tính 

Học phần được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương 1: Ma trận và định thức, bao gồm các 

kiến thức về ma trận và định thức, ma trận nghịch 

đảo. 

- Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính, bao gồm 

các kiến thức về hệ phương trình tuyến tính tổng 

2 

- Chuyên cần: 10% 

+ Bài tập về nhà 

- Thi giữa kỳ (30%) 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

- Thi cuối kỳ (60%) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

quát và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, đặc 

biệt là các phương pháp giải hệ phương trình tuyến 

tính. 

- Chương 3: Không gian vector, bao gồm các kiến 

thức về không gian vector, không gian vector con, 

hạng của một hệ vector và hạng của ma trận. 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

3 Giải tích 1 

Học phần giải tích cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức về vi phân và tích phân của hàm một 

biến số, cùng các ứng dụng của nó, chuỗi, khai 

triển hàm thành chuỗi Taylor và ứng dụng. Học 

phần Giải tích  thuộc khối kiến thức đại cương. 

3 

- Chuyên cần: 10% 

+ Bài tập về nhà 

- Thi giữa kỳ (30%) 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

- Thi cuối kỳ (60%) 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

4 
Vật lý điện – điện 

từ 

Học phần vật lý Điện – Từ cung cấp kiến thức về 

giải tích vectơ, điện trường tĩnh, tụ điện và chất 

điện môi, dòng điện và điện trở, từ trường tĩnh, 

cảm ứng điện từ, cuộn cảm, về trường điện từ và 

sóng điện từ, vật rắn tinh thể và siêu dẫn, chất bán 

dẫn và ứng dụng. 

2 

Sinh viên được đánh 

giá kết quả học tập 

trên cơ sở 3 điểm 

thành phần như sau: 

- Đánh giá quá trình 

(tham gia học đủ trên 

80% số tiết):10% 

- Đánh giá giữa kỳ: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

5 Anh văn 1 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm trang bị cho bạn 

những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể giao 

tiếp thành công ở cấp độ sơ cấp. Về kiến thức, học 

phần này bao gồm các kiến thức về bảng chữ cái, 

số đếm, thì hiện tại đơn với động từ ‘be’, thì hiện 

tại đơn với động từ thường, have got/has got, cấu 

trúc một bài viết tường thuật; từ vựng về thông tin 

cá nhân, gia đình, miêu tả ngoại hình, cuộc sống 

thường nhật, thói quen và một số hoạt động giải 

trí phổ biến. Về kỹ năng, học phần tập trung vào 

tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. 

Ngoài ra, học phần cũng cấp cho bạn nhiều cơ hội 

để thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp 

thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng Anh 

thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp và 

mô phạm các kỹ thuật (phương pháp) học tiếng 

Anh trong quá trình dạy-học. 

3 

- Chuyên cần: 

+ Chuẩn bị bài tập cá 

nhân (10 %) 

- Thi giữa kỳ: 

+ Hình thức thi: Thi 

tự luận 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút (30 %) 

- Thi  cuối kỳ: 

+ Hình thức thi: Thi 

tự luận 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút (60 %) 

6 Tin học văn phòng 

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng: tổ 

chức công việc cá nhân; làm việc nhóm; lưu trữ, 

quản lý và khai thác dữ liệu trên môi trường mạng 

trực tuyến. Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông 

dụng trong công tác văn phòng như: xử lý văn bản 

nâng cao với MS. Word, sử dụng bảng tính nâng 

cao với MS. Excel, sử dụng trình chiếu MS. 

Powerpoint.  

3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

7 
Thực hành tin học 

văn phòng 

Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong 

công tác văn phòng như: xử lý văn bản nâng cao 

với MS. Word, sử dụng bảng tính nâng cao với 

MS. Excel, sử dụng trình chiếu MS. Powerpoint. 

1 

Điểm trung bình 

chung của các bài 

thực hành 

 

10 
Giáo dục thể chất 

1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển 

toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để 

hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 

Thị phạm thực tế 

 

 

 

11 
Kỹ năng giao tiếp 

(chọn) 

Học phần được thiết kế trên cơ sở ba nội dung tổng 

quát 

-Thứ nhất: cung cấp những kiến thức nền tảng căn 

bản của nghệ thuật giao tiếp  

-Thứ hai: cung cấp các kỹ năng để người học có 

khả năng thực hành giao tiếp một cách hiệu quả, 

có đạo đức và đúng pháp luật. 

Học phần gồm 3 chương. Mỗi một chương đều có 

đầy đủ các phần: Mục tiêu chương, nội dung 

chương, tình huống thực tế, bài tập tình huống, 

tóm tắt chương và câu hỏi ôn tập. 

1 

- Chuyên cần 

+ Chuẩn bị bài tập cá 

nhân 10 % 

- Thi giữa kỳ: 

+Hình thức thi: Thi tự 

luận 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút (30 %) 

- Thi cuối kỳ: 

+  Hình thức thi: Thi 

tự luận 

+ Thời gian làm bài: 

75 phút (60 %) 

12 
Kỹ năng làm việc 

nhóm 

Học phần được thiết kế trên cơ sở ba nội dung tổng 

quát 

- Kiến thức và kỹ năng tạo lập, duy trì, và phát 

triển một nhóm làm việc có hiệu quả 

thông qua các lý thuyết về: các giai đoạn của 

nhóm; vai trò và ảnh hưởng của từng cá 

nhân đến việc lãnh đạo nhóm. 

- Nhận thức mâu thuẫn và kỹ năng giải quyết mâu 

thuẫn trong nhóm 

- Kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhóm và các yếu tố 

tâm lý – xã hội giúp cho một nhóm vận hành có 

hiệu quả nhất. 

1 

- Tham dự lớp học và 

làm bài tập: 10 % 

- Thảo luận và thuyết 

trình: 30 % 

- Thi cuối kỳ 

+ Hình thức thi:  Vấn 

đáp 60 % 

13 
Nhập môn ngành 

điện – điện tử 

Học phần giới thiệu và định hướng về nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành Điện - Điện tử. Tư vấn những 

công việc và những địa chỉ mà sinh viên có thể 

tham gia tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Giới thiệu 

tổng quan về chuyên ngành Hệ thống cung cấp 

điện, Tổ thức cho SV tham quan, thực hành làm 

quen ngành nghề Điện- Điện tử tại các xưởng, 

PTN. 

1 

Chuyên cần: 10% 

+ Bài thu hoạch cuối 

kỳ: 90% 

14 

Thực tập nhập 

môn ngành điện – 

điện tử 

Học phần Tổ thức cho SV tham quan, giúp cho 

sinh viên thực hành các thao tác thực hành làm 

quen ngành nghề Điện- Điện tử tại các xưởng, 

PTN. 

1 

Điểm trung bình 

chung của các bài 

thực hành 

15 
Các NLCB của 

CN Mác-Lê 1 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Triết học Mác- Lênin 
2 

Học kỳ 2  

- Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: 10% 

+ Kiểm tra giữa kì: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

16 Giải tích 2 Cung cấp các kiến thức về tích phân bội 2 - Chuyên cần 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Cung cấp các kiến thức về tích phân đường và tích 

phân mặt 

Cung cấp kiến thức về phương trình vi phân 

Cung cấp những kiến thức về chuỗi số và chuỗi 

hàm 

+ Bài tập về nhà: 10% 

+ Thi giữa kỳ: 30% 

- Hình thức: Tự luận 

- Thời gian: 90 phút 

+ Thi cuối kỳ: 60% 

-  Hình thức: Tự luận 

- Thời gian: 90 phút 

17 
Toán chuyên 

ngành 

Học phần Toán chuyên ngành cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức về hàm giải tích, tích phân 

hàm phức, chuỗi hàm phức, phép biến hình bảo 

giác và các hàm sơ cấp cơ bản. Học phần còn 

cung cấp các kiến thức để giải các bài toán 

truyền nhiệt trong thanh vô hạn và nửa vô hạn có 

nguồn nhiệt, phương trình vật lý – toán. Học 

phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 

2 

+ Chuyên cần : 20% 

+ Kiểm tra giữa kỳ: 

30% 

+ Thi kết thúc học 

phần: 50% 

18 Vật lý Cơ - Nhiệt 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức đại cương 

và chương trình dành cho các ngành khoa học và 

kỹ thuật, bao gồm hai phần: Cơ học và Nhiệt 

học.  

Phần cơ học cung cấp kiến thức về động học chất 

điểm, động lực học chất điểm, các định luật 

Newton về chuyển động, Công và Năng lượng, 

Thế năng và bảo toàn năng lượng, Động lượng – 

xung lượng - Bảo toàn động lượng, Động học và 

năng lượng trong chuyển động quay của vật rắn 

quay quanh một trục cố định, Động lực học 

chuyển động quay. 

Phần nhiệt cung cấp kiến thức về Nhiệt độ và 

nhiệt lượng, Các đặc tính nhiệt của vật chất, Các 

Định luật của nhiệt động học. 

3 

Sinh viên được đánh 

giá kết quả học tập 

trên cơ sở 3 điểm 

thành phần như sau: 

- Đánh giá quá trình 

(tham gia học đủ trên 

80% số tiết):10% 

- Đánh giá giữa kỳ: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

19 Anh văn 2  

Học phần Tiếng Anh 2 nhằm phát triển các kiến 

thức và kỹ năng đã được học trong học phần 

Tiếng Anh 1 và cung cấp thêm kiến thức để 

người học có thể giao tiếp thành công ở cấp độ 

sơ cấp. Về kiến thức, học phần Tiếng Anh 2 bao 

gồm: (a) các kiến thức về ngày, giờ, cấu trúc 

‘THERE IS – THERE ARE’, thì hiện tại tiếp 

diễn, cấu trúc một bức thư thân mật và thư mời; 

(b) từ vựng về chủ đề ngày, tháng, mùa, lễ hội, 

trường học và học tập, quần áo, giày dép và 

phong cách ăn mặc; chỉ dẫn đường; và (c) 4 kỹ 

năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, 

học phần cũng cấp cho người học nhiều cơ hội để 

thực hành tiếng Anh cho các mục đích giao tiếp 

thực tế và giúp cải thiện kỹ năng tự học tiếng 

Anh thông qua việc cung cấp các tài liệu phù hợp 

và mô phạm các kỹ thuật (phương pháp) học 

tiếng Anh được trong quá trình dạy-học. 

2 

- Chuyên cần: 

+ Chuẩn bị bài tập cá 

nhân10 % 

- Thi giữa kỳ: 

+ Hình thức thi: Thi 

tự luận 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút 30 % 

- Thi  cuối kỳ: 

+ Hình thức thi: Thi 

tự luận 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút 60 % 

20 
Giáo dục thể chất 

2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 Thị phạm thực tế 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

21 Kỹ năng lãnh đạo 

Học phần Kỹ năng lãnh đạo cung cấp các kiến 

thức cơ bản về lãnh đạo như: phong cách, tố chất 

lãnh đạo, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

lãnh đạo và các kiến thức đi kèm trong các kỹ 

năng chính của lãnh đạo như: tạo động lực, giao 

tiếp, thuyết trình, phân cấp, ủy quyền, và giải 

quyết xung đột. 

1 

- Tham dự lớp học và 

làm bài tập:  10 % 

- Thảo luận và thuyết 

trình: 30 % 

- Thi cuối kỳ 

+ Hình thức thi:  Vấn 

đáp 60 % 

22 Điện tử cơ bản 

Học phần Điện tử cơ bản nhằm cung cấp cho 

người học các nội dung về cấu trúc, nguyên lý 

hoạt động, các thông số kỹ thuật của linh kiện 

điện tử. Phân tích mạch và hoạt động một số ứng 

dụng điển hình. 

3 

- Kiểm tra giữa kỳ: 30 

% 

- Thi kết thúc học 

phần:  50 % 

- Các điểm thành 

phần khác: 20 % 

23 Lý thuyết mạch 1 

Học phần Lý thuyết mạch 1 Giới thiệu các khái 

niệm và định luật cơ bản về mạch điện. Phân tích 

mạch ở chế độ xác lập điều hòa. Nghiên cứu 

mạng một cửa (hai cực), hai cửa (bốn cực) và 

mạch điện ba pha 

2 

- Chuyên cần và bài 

tập: 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

 30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 50% 

24 Tư duy thiết kế 

Học phần này trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về tư duy thiết kế. Sinh viên cũng 

được trang bị các công cụ và quy trình để thúc 

đẩy tư duy thiết kế: kỹ thuật và kinh nghiệm về 

nhận định vấn đề cần giải quyết, xây dựng và 

chọn lựa ý tưởng, thiết kế một nguyên mẫu theo 

ý tưởng đã chọn lọc. 

1 

Đồ án kết thúc học 

phần:  50%  

- Thuyết trình, Làm 

việc nhóm: 30% 

- Báo cáo cá nhân: 

20% 

25 TH điện tử 

Học phần này cung cấp các kỹ năng cơ bản ban 

đầu của nghề điện tử, sinh viên hoàn thành học 

phần này sẽ sử dụng thành thạo các thiết bị được 

sử dụng phổ biến như: các loại đồng hồ để đo các 

đại lượng cường độ dòng điện, điện áp…, các 

loại máy hiện sóng. Đồng thời sinh viên nắm 

được cách nhận dạng và đọc thông số của các 

linh kiện điện tử và ứng dụng để làm một số 

mạch điện tử cơ bản 

2 

Đánh giá theo quá 

trình thực hành, chia 

làm 5 cột điểm thành 

phần, trọng số mỗi cột 

điểm thành phần là 

20%. 

 

26 
NLCB của 

CNMLN 2 

Học phần này cung cấp: 

Một là, Học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin về 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phần này 

nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính trị của 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong cả 

hai giai đoạn là tự do cạnh tranh và giai đoạn độc 

quyền.  

Hai là, Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về chủ 

nghĩa xã hội, nghiên cứu các vấn đề kinh tế, 

chính trị, xã hội của phương thức cộng sản chủ 

nghĩa. 

3 

Học kỳ 3 

- Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: 10% 

- Làm đầy đủ các bài 

tập cá nhân, kiểm tra 

giữa kì: 30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

27 Anh văn 3 

Anh văn 3 với nội dung Pre-Intermediate English 

1 có mục đích mở rộng các kĩ năng nghe, nói, 

đọc và viết cho người học. Khóa học  cung cấp 

những kiến thức thiết yếu để người học có thể 

giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate 

bao gồm: các thì, ngữ âm, các cấu trúc văn bản 

2 

Chuyên cần: 

+ Chuẩn bị bài tập cá 

nhân10 % 

- Thi giữa kỳ: 

+ Hình thức thi: Thi 

tự luận 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

và các từ vựng liên quan đến các chủ đề phổ 

biến. Khóa học mang đến cho người học nhiều 

cơ hội để sử dụng tiếng anh cho các mục đích 

giao tiếp thực tế và cũng nhằm giới thiệu đến 

người học các tài liệu học tập phù hợp với trình 

độ và các kĩ thuật học ngoại ngữ để phát triển 

khả năng tự học của người học. 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút 30 % 

- Thi  cuối kỳ: 

+ Hình thức thi: Thi 

tự luận 

+ Thời gian làm bài: 

60 phút 60 % 

28 Vẽ kỹ thuật 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiễn 

thức về Biểu diễn các khối hình học 3 chiều (đa 

diện, mặt cong), xác định các giao của chúng. 

Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; 

biểu diễn vật thể; Hình chiếu trục đo. Môn học 

này giúp sinh viên có những kiến thức nền tảng 

để tiếp cận với môn vẽ kỹ thuật điện – HTĐ và 

các học phần thiết kế khác. 

2 

Dự giảng đủ trên 75% 

số tiết:   10% 

- Làm đầy đủ các bài 

kiểm tra giữa kì: 

 30% 

- Thi kết thúc học 

phần:   

 60% 

29 
Vật lý Quang- 

Nguyên tử 

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về cấu tạo 

nguyên tử, phân tử bao gồm cả cấu trúc không 

gian, cấu trúc điện tử, và cấu trúc năng lượng (phổ 

năng lượng và cấu trúc tinh tế, siêu tính tế của 

nguyên tử hydro, heli …..cũng như được cung cấp 

những kiến thức mở đầu của cấu trúc phân tử đa 

nguyên tử. 

2 

Sinh viên được đánh 

giá kết quả học tập 

trên cơ sở 3 điểm 

thành phần như sau: 

- Đánh giá quá trình 

(tham gia học đủ trên 

80% số tiết):10% 

- Đánh giá giữa kỳ: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

30 
Giáo dục quốc 

phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn 

diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, 

yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân 

trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại 

xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu 

thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ 

bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác 

quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh; có 

một số kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào 

sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng 

toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 Kiểm tra thị phạm 

31 
Giáo dục thể chất 

3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 

Kiểm tra thị phạm  

32 An toàn điện 

Học phần an toàn điện - Trình bày những khái 

niệm chung, những kiến thức cần thiết về an toàn 

điện như tính toán dòng điện qua người khi 

người tiếp xúc với mạch điện, bảo vệ bằng tiếp 

đất, tiếp dây trung tính, chống xâm nhập điện áp 

cao sang điện áp thấp. Cuối cùng trình bày công 

tác sơ cấp cứu người bị điện giật và công tác 

thanh tra kỹ thuật an toàn điện. 

1 

- Chuyên cần 

- Chuẩn bị bài tập cá 

nhân 20 % 

- Báo cáo tiểu luận 

kết thúc học phần: 

  80 % 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

33 Lý thuyết mạch 2 

Học phần Lý thuyết mạch 2 giới thiệu các khái 

niệm cơ bản về mạch điện phi tuyến và các 

phương pháp giải, các khái niệm về quá trình quá 

độ và các phương pháp giải, các khái niệm về 

mạch thông số rải và các phương pháp giải. 

2 - Kiểm tra giữa kỳ :30 

% 

- Thi kết thúc học 

phần: 50% 

- Các điểm thành 

phần khác; 20 % 

34 Kỹ thuật xung số 

Kỹ thuật xung số là học phần cơ sở ngành, được 

ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động, vi 

điều khiển, vi xử lý. Môn học nhằm cung cấp 

kiến thức cơ bản về tín hiệu xung, biến đổi xung, 

khoa điện tử, các hệ thống số đếm, các loại mã 

thông dụng, đại số Boole các phương pháp biểu 

diễn hàm, các phần tử logic cơ bản. Trên cơ sở 

đó tính toán, thiết kế các mạch tạo xung, các hệ 

tổ hợp và hệ tuần tự… 

3 

- Kiểm tra giữa kỳ  

30% 

- Thi kết thúc học 

phần50% 

- Các điểm thành 

phần khác 20% 

35 Khí cụ điện 

Học phần Khí cụ điện giới thiệu cơ sở lý thuyết 

về khí cụ điện: giới thiệu chung, lực điện động 

trong khí cụ điện, sự phát nóng trong khí cụ điện, 

hồ quang điện, tiếp xúc điện,... Giới thiệu các khí 

cụ điện được sử dụng trong hệ thống phân phối 

điện năng, hệ thống điều khiển, hệ thống điện hạ 

áp. 

2 Chuyên cần, báo cáo, 

thảo luận, thuyết trình

 10 % 

- Kiểm tra giữa kỳ 

  30 % 

- Thi kết thúc học 

phần 60 % 

36 TN mạch điện 

Học phần Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức 

về môn Mạch điện. Thông qua các bài thí 

nghiệm, sinh viên sẽ hiểu sâu và nắm vững kiến 

thức môn học: nắm được các thông số của mạch 

điện; kiểm nghiệm lại các công thức và các định 

luật trong mạch điện; hiểu được sự ảnh hưởng 

của các yếu tố khác nhau đến sự hoạt động của 

mạch điện 

1 

Thao tác trong quá 

trình thí nghiệm: 40% 

- Báo cáo thí nghiệm: 

60% 

 

37 TH điện 

Học phần TH điện nhằm trang bị cho sinh viên 

những hiểu biết và kỹ năng nghề cơ bản liên quan 

đến kỹ thuật điện. Các nội dung chính gồm thực 

hành đo, lắp đặt điện chiếu sáng, thực hành mạch 

điều khiển và thao tác trên các thiết bị, khí cụ điện 

phổ biến khác. 

2 - Các điểm thành 

phần khác:   Trong 

suốt quá trình học, 

mỗi sinh viên sẽ lần 

lượt thực hiện các bài 

kiểm tra thực hành. 

Có 5 cột điểm thành 

phần, trọng số mỗi cột 

điểm là 20%. 

38 
Giáo dục thể chất 

4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt 

1 

Học kỳ 4  

Thị phạm thực tế 

39 Xác suất Thống kê 

Học phần này gồm các nội dung về xác suất và 

thống kê toán: 

- 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. 

- Hồi quy và tương quan. 

2 
- Chuyên cần 

+ Bài tập về nhà 

- Thi giữa kỳ 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 

- Thi cuối kỳ 

+ Hình thức: Tự luận 

+ Thời gian: 90 phút 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

41 
Đường lối CM của 

ĐCSVN 

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành 

chính quyền; đường lối kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 – 

1975); đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên 

một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục 

vụ cho cuộc sống và công tác; đường lối xây 

dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng và 

phát triển văn hóa; giải quyết các vấn đề XH và 

đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phát triển các 

kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống 

hoá các vấn đề khoa học. 

3 

 

 

42 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho 

sinh viên những hiểu biết có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh. Học 

phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức 

đại cương, dành cho sinh viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

2 
- Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

43 
Đo lường điện- 

điện tử 

Học phần Giới thiệu cơ sở lý thuyết của kỹ thuật 

đo lường; các khái niệm cơ bản và định nghĩa, 

mạch đo và thiết bị đo, đo lường những đại lượng 

điện (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, góc 

pha, tần số...), đo thông số của mạch điện. Các 

nguyên lý và phương pháp đo lường tín hiệu điện 

tử bằng các thiết bị đo điện tử. 

2 
Dự giảng đủ trên 80% 

số tiết: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

44 Kỹ thuật cảm biến 

Học phần Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về nguyên lý cấu tạo, cơ chế hoạt động, các 

thông số đo lường, phạm vi ứng dụng của cảm 

biến và cơ cấu chấp hành. Trang bị những kiến 

thức cơ bản cho sinh viên nhằm tạo cơ sở để có 

thể tính toán và lựa chọn cảm biến trong thiết kế 

các hệ thống tự động hóa trong điện công nghiệp 

2 
Dự giảng đủ trên 80% 

số tiết: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

45 
TH xung số và 

ứng dụng 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức 

và kỹ năng cơ bản thực hiện các mô phỏng, phân 

tích, khảo sát các mạch xung số. Mục tiêu của HP 

là củng cố kiến thức lý thuyết, rèn luyện các kỹ 

năng phân tích và thực thi mạch, tổng hợp tạo ra 

các mạch ứng dụng phù hợp. Nội dung HP gồm 3 

phần: Thí nghiệm ảo trên máy tính, khảo sát các 

mạch xung số cơ bản và cuối cùng là thi công một 

sản phẩm ứng dụng. 

2 

Điểm trung bình 

chung của các bài 

thực hành 

46 Cung cấp điện 

Học phần này trình bày các kiến thức về cung cấp 

điện xí nghiệp công nghiệp, các phương pháp tính 

toán kinh tế-kỹ thuật, phương pháp xác định phụ 

tải điện, tính toán tổn thất điện năng và phương 

pháp tính toán hệ thống cung cấp điện cho các xí 

nghiệp công nghiệp, nhà cao tầng và các công 

trình đô thị 

2 + Kiểm tra giữa kỳ:

  

 30% 

+ Kiểm tra kết thúc 

học phần: 50% 

+ Điểm thành phần 

khác:  20% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

47 Máy điện 1 

Học phần máy điện 1 cung cấp các kiến thức 

chung về máy điện, về cấu tạo, nguyên lý làm việc 

máy biến áp và máy điện không đồng bộ. Dựa vào 

các định luật vật lý viết hệ phương trình mô tả sự 

làm việc của máy điện, từ đó thiết lập mạch điện 

thay thế, tính toán các quá trình năng lượng, đặc 

tính làm việc, nghiên cứu khai thác, sử dụng máy 

biến áp và máy điện không đồng bộ theo yêu cầu 

cụ thể. 

2 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

  30% 

+ Thi kết thúc học 

phần:  50% 

+ Các điểm thành 

phần khác: 20% 

48 
TH tin học ứng 

dụng trong HTĐ 

Học phần giới thiệu về ứng dụng Matlab để tính 

toán ma trận, đa thức, giải phương trình, đạo hàm, 

tích phân. Vẽ một số đồ thị dạng 2D, 3D. Tạo giao 

diện người sử dụng GUI. Ứng dụng công cụ 

Simulink để mô hình hóa, mô phỏng hệ thống 

điện. Mô phỏng trào lưu công suất trong hệ thống 

điện. 

2 

 

49 
Vẽ kỹ thuật điện - 

HTĐ  

Học phần này trình bày một số quy định về bản vẽ 

sơ đồ điện, giới thiệu và hướng dẫn cách đọc các 

sơ đồ điện. Giới thiệu và ứng dụng phần mềm để 

vẽ các sơ đồ trong hệ thống cung cấp điện. 

1 - Dự giảng đủ trên 

75% số tiết:  10% 

- Làm đầy đủ các bài 

kiểm tra giữa kì: 30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

51 
Phương pháp học 

tập NCKH 

Học phần cung cấp cho sinh viên một số khái niệm 

khoa học; khái niệm nghiên cứu khoa học; đề tài 

nghiên cứu khoa học; khái niệm; phán đoán; suy 

luận; cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học; phương pháp khoa học; bản chất của 

quan sát; vấn đề nghiên cứu khoa học; tài liệu; thu 

thập tài liệu; giả thuyết; phương pháp thu thập dữ 

liệu từ tham khảo tài liệu; phương pháp thu thập 

tài liệu từ thực nghiệm; phương pháp thu thập tài 

liệu từ phi thực nghiệm; cách trình bày kết quả dữ 

liệu nghiên cứu dạng văn viết; cách trình bày dữ 

liệu dạng bảng; bảng dữ liệu mô tả; bảng dữ liệu 

thống kê; cách trình bày dữ liệu dạng hình; sơ đồ 

cơ cấu tổ chức. 

2 

- Chuyên cần 

+ Chuẩn bị bài tập cá 

nhân 20 % 

- Báo cáo tiểu luận 

kết thúc học phần: 80 

% 

52 
Trang bị điện công 

nghiệp 

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc truyền 

động điện, trang bị điện cho các máy trong công 

nghiệp và các bộ điều khiển động cơ điện. 

2 - Chuyên cần: 10 % 

- Kiểm tra giữa kỳ :30 

% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60 % 

53 
TN đo lường và 

cảm biến 

Học phần là các bài thí nghiệm về phương pháp 

đo các đại lượng không điện: đo nhiệt độ, đo áp 

suất, đo lực và moment, đo RLC sử dụng các mạch 

cầu và phương pháp trở kháng, TN đo lường độ 

dịch chuyển, đo góc, tốc độ. 

1 + Báo cáo, Thuyết 

trình : 20% 

+ Các điểm thành 

phần khác: 80% (Các 

bài thực hành) 

54 
Đồ án thiết kế cấp 

điện 

Trên cơ sở kiến thức do học phần Cung cấp điện 

cung cấp, sinh viên sẽ được TH tính toán thiết kế 

cung cấp điện công nghiệp cũng như lập dự toán 

cho công trình cung cấp điện công nghiệp trong 

học phần Đồ án Cung cấp điện. 

2 + Đánh giá quá trình 

làm đồ án: 30 % 

+ Bảo vệ đồ án: 

   

 70 % 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

55 Máy điện 2 

Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy 

điện đồng bộ và máy điện một chiều. Dựa vào các 

định luật vật lý viết hệ phương trình mô tả sự làm 

việc của máy điện, từ đó thiết lập mạch điện thay 

thế, tính toán các quá trình năng lượng, đặc tính 

làm việc, nghiên cứu khai thác, sử dụng máy điện 

đồng bộ và máy điện một chiều theo yêu cầu cụ 

thể. 

2 
+ Kiểm tra giữa kỳ: 

  

 30% 

+ Thi kết thúc học 

phần:  60% 

+ Các điểm thành 

phần khác: 10% 

56 Trường điện từ 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về trường 

điện từ, Các khái niệm và định luật cơ bản của điện 

trường tĩnh, các phương pháp giải bài toán điện 

trường tĩnh, Tính toán điện trường dừng.Tính toán 

từ trường dừng. 

 

2 - Chuyên cần và bài 

tập: 10% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

 30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

57 Ngắn mạch 

Giới thiệu cơ sở lý thuyết về ngắn mạch, các 

phương pháp tính toán ngắn mạch, tình trạng ngắn 

mạch duy trì và ngắn mạch không đối xứng. Tìm 

hiểu về quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản 

và trong máy điện khi có ngắn mạch xảy ra. 

2 - Chuyên cần:               

 10 % 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

   30 % 

- Thi kết thúc học 

phần: 60 % 

58 
Mạng điện khu 

vực 

TN này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến 

thức đã được học trong các học phần liên quan đến 

mạng điện. Nội dung của học phần gồm các bài 

TN nghiên cứu sự phân bố điện áp trên đường dây 

truyền tải 

3 - Kiểm tra giữa kỳ: 

              30 % 

- Thi kết thúc học 

phần:  60 % 

- Điểm thành phần 

khác:        10 % 

59 Điện tử công suất 

Học phần này cung cấp cho người học các kiến 

thức chuyên ngành trong lĩnh vực điện tử công 

suất, bao gồm linh kiện bán dẫn công suất, các 

phương pháp điều khiển và ổn định. Các bộ chỉnh 

lưu, nghịch lưu và biến tần, các bộ biến đổi một 

chiều kiểu băm xung, bù cos , điều khiển và ổn 

định tốc độ, nhiệt độ, nung nóng cao tần. Ngoài ra, 

học phần còn làm nền tảng để tham gia học kỳ 

doanh nghiệp, thực hiện đồ án điện tử công suất 

3 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

  30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

- Các điểm thành 

phần khác: 10% 

60 TH Cung cấp điện 

Học phần này giúp sinh viên trang bị kỹ năng thực 

hành đấu nối, lắp đặt với các thiết bị điện trong hệ 

thống cung cấp điện. 

1 Điểm tổng kết học 

phần là điểm trung 

bình của các bài kiểm 

tra 

61 
Giáo dục Môi 

trường 

Học phần Môi trường cung cấp những kiến thức 

chung nhất về môi trường và hệ sinh thái, đồng 

thời giúp người học hiểu được một cách có hệ 

thống về các môi trường đất, nước, không khí và 

những nguyên nhân, biện pháp khắc phục vấn đề 

ô nhiễm môi trường hiện nay. Học phần cũng cung 

cấp các kiến thức về pháp luật quản lý và các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện 

hành. Học phần Môi trường thuộc khối kiến thức 

đại cương. 

1 

Học kỳ 6 

 

- Dự giảng đủ trên 

80% số tiết: 10% 

- Kiểm tra giữa kì: 

30% 

- Thi kết thúc học 

phần: 60% 

62 TN máy điện 

Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức về môn học 

Máy điện. Thông qua các bài TN sinh viên sẽ hiểu 

sâu và nắm vững kiến thức môn học. Hiểu rõ về 

1 
Thao tác trong quá 

trình thí nghiệm: 60% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

cấu tạo,nguyên lý làm việc và phương pháp vận 

hành các loại máy điện. Xây dựng được các đường 

đặc tính của các loại máy điện cơ bản. Lấy được 

các thông số làm việc của các loại máy điện. Tính 

toán được các thông số ảnh hưởng đến sự hoạt 

động của các loại máy điện. Nắm bắt một cách 

trực quan kết quả TN bằng máy tính. 

Báo cáo thí nghiệm 

và kiểm tra đánh giá: 

40% 

63 Thực tập máy điện 

Học phần này giúp sinh viên nắm được cấu tạo của 

dây quấn máy điện, từ đó thiết lập được các sơ đồ 

dây quấn cơ bản của động cơ điện xoay chiều. 

Thực hiện tính toán và sửa chữa dây quấn. 

2 Trong suốt quá trình 

học, mỗi sinh viên sẽ 

lần lượt thực hiện các 

bài kiểm tra thực 

hành. Có 5 cột điểm 

thành phần, trọng số 

mỗi cột điểm là 20%. 

64 Bảo vệ rơle 

Học phần giới thiệu cơ sở lý thuyết về kỹ thuật 

bảo vệ rơle: khái niệm chung về bảo vệ rơle, các 

mạch bảo vệ dùng rơle (bảo vệ quá dòng điện, bảo 

vệ quá dòng có hướng, bảo vệ chống chạm đất, 

bảo vệ dòng so lệch, bảo vệ khoảng cách, bảo vệ 

tần số cao và vô tuyến). Tự động đóng nguồn dự 

trữ, tự động đóng trở lại nguồn điện 

3 
+ Kiểm tra giữa 

kỳ:30% 

+ Kiểm tra kết thúc 

học phần: 60% 

+ Điểm thành phần 

khác: 10% 

65 
TN Mạng điện khu 

vực 

TN này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến 

thức đã được học trong các học phần liên quan đến 

mạng điện. Nội dung của học phần gồm các bài 

TN nghiên cứu sự phân bố điện áp trên đường dây 

truyền tải. 

1 + Báo cáo, Thuyết 

trình    20% 

+ Các điểm thành 

phần khác 80% 

(Các bài thực hành) 

66 
ĐA thiết kế mạng 

điện khu vực 

Đồ án này giúp người học tính toán cân bằng công 

suất trong hệ thống điện, xác định sơ bộ dung 

lượng bù của hệ thống theo điều kiện cân bằng 

công suất phản kháng, chọn tiết diện dây dẫn, tính 

toán so sánh kinh tế-kỹ thuật các phương án, lựa 

chọn số lượng và dung lượng máy biến áp, chọn 

sơ đồ nối dây chi tiết mạng điện, tính toán bù kinh 

tế mạng điện, tính toán phân bố công suất chính 

xác trong các chế độ, kiểm tra cân bằng công suất 

phản kháng, tính toán điều chỉnh điện áp trong 

mạng điện, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 

của mạng điện thiết kế.. 

2 

+ Đánh giá quá trình 

làm đồ án: 30 % 

+ Bảo vệ đồ án: 70 % 

67 
KT điện cao áp & 

vật liệu điện 

Học phần cung cấp các kiến thức về Phóng điện 

vầng quang, Phóng điện sét và bảo vệ chống sét 

đánh thẳng vào hệ thống điện. Quá trình sóng trên 

đường dây tải điện. Nối đất trong hệ thống điện. 

Bảo vệ chống sét cho hệ thống điện. Quá điện áp 

nội bộ. Cung cấp các kiến thức cơ bản: các quá 

trình vật lý, các tính chất cơ bản và đặc tính của 

vật liệu điện, các vật liệu điện được sử dụng trong 

kĩ thuật điện, vật liệu dẫn điện, bán dẫn điện, vật 

liệu siêu dẫn, vật liệu từ, đặc biệt là các vật liệu 

cách điện ở điện áp cao và các kết cấu cách điện 

cao áp. 

3 

- Kiểm tra giữa kỳ: 

            30 % 

- Thi kết thúc học 

phần:   60 % 

- Điểm thành phần 

khác:           10 % 

68 Nhà máy điện 
Học phần cung cấp kiến thức chung về nhà máy 

điện, trạm biến áp, hệ thống điện và năng lượng. 

3 Kiểm tra giữa kỳ:

  30 % 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện và trạm 

biến áp. Máy biến áp điện lực. Ảnh hưởng của 

dòng điện đối với các thiết bị điện và các phần có 

dòng điện chạy qua. Chọn các thiết bị điện chính 

trong nhà máy điện và trạm biến áp. Tự dùng trong 

nhà máy điện và trạm biến áp. Thiết bị 

phân phối điện năng. 

+ Thi kết thúc học 

phần:  60 % 

+ Các thành phần 

khác:  10 % 

69 TT Trạm biến áp 

Học phần này cung cấp cơ hội cho người học được 

thực tập các công việc liên quan đến các hoạt động 

tại các trạm biến áp. 

2 - Chuyên cần: 30% 

- Báo cáo thực tập:

   70 % 

-  

70 
Khởi nghiệp- việc 

làm 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

và kỹ năng cốt lõi để khởi tạo một doanh nghiệp 

như tư duy người doanh nhân, tư duy phân tích các 

bước tạo lập doanh nghiệp; các kiến thức về 

marketing, sản xuất, nhân lực, và tài chính nhằm 

thích nghi tốt với quá trình khởi nghiệp, kỹ năng 

tạo lập và kiểm tra mô hình kinh doanh có hiệu 

quả, cách viết kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp 

và hiệu quả; và rèn luyện cho sinh viên các kỹ 

năng mềm và thái độ cần thiết đáp ứng yêu cầu 

quá trình khởi nghiệp 

1 

Học kỳ 7 

Chuyên cần: 

+ Đóng góp ý kiến 

+ Bài tập về nhà: 10 

% 

- Bài tập nhóm / Báo 

cáo nhóm, Thảo luận 

30 % 

- Đề án khởi nghiệp 

theo nhóm 60 % 

71 
Dự án khởi nghiệp 

HTĐ 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

và kỹ năng cốt lõi để khởi tạo một dự án xây dựng 

lúc ban đầu trong khởi nghiệp: Lập dự án khởi 

nghiệp xây dựng và thực hiện dự án, tư duy người 

doanh nhân, tư duy phân tích các bước tạo lập 

doanh nghiệp, xây dựng tinh thần và thái độ khởi 

nghiệp nghiêm túc. 

1 -Chuyên cần: 

+ Đóng góp ý kiến 

+ Bài tập về nhà: 10 

% 

- Bài tập nhóm / Báo 

cáo nhóm, Thảo luận 

30 % 

- Đề án khởi nghiệp 

theo nhóm 60 % 

72 Phát triển dự án 

Học phát triển dự án cung cấp các kiến thức cơ 

bản về kinh tế đầu tư, phát triển, quản lý dự án. 

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên có khả 

năng tham gia lập và quản lý các dự án đầu tư. 

2 

 

73 Lập trình PLC 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết về PLC S7 – 

200 của hãng SIEMENS, sinh viên nắm bắt lý 

thuyết và cả thực hành để nhanh chóng tiếp cận 

các dây chuyền sản xuất sau khi  ra thị trường, mặc 

dù theo học một họ PLC cụ thể nhưng sinh viên 

hoàn toàn có thể tiếp cận các loại PLC của hãng 

khác nhanh chóng theo quy định của IEC.Giáo 

trình bao gồm 3 phần: Lý thuyết, tập lệnh và bài 

tập thực hành 

2 

+ Chuyên cần: 10 % 

+ Kiểm tra giữa kỳ : 

30 % 

+ Thi kết thúc học 

phần:  60 % 

74 TN Rơle 

Nội dung của học phần gồm các bài thí nghiệm cài 

đặt, chỉnh định các bảo vệ thường dùng trong hệ 

thống điện. 

 

1 Giáo viên hướng dẫn 

đánh giá (quá trình 

thực hiện, tinh thần 

học tập,...): 50% 

Đánh giá kết thúc học 

phần (vấn đáp hay 

chấm bài báo cáo thí 

nghiệm):50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

75 
TN KT điện cao 

áp 

Nội dung của học phần gồm các bài thí nghiệm 

phóng điện trong chất khí trong dầu máy biến áp 

và tính toán điện trở suất của đất. 

 

1 Giáo viên hướng dẫn 

đánh giá (quá trình 

thực hiện, tinh thần 

học tập,...): 50% 

Đánh giá kết thúc học 

phần (vấn đáp hay 

chấm bài báo cáo thí 

nghiệm):  50% 

76 
ĐA chống sét và 

tiếp địa 

Học phần cung cấp cho sinh viên chuyên ngành 

hệ thống điện những kiến thức về tính toán bảo 

vệ chống sét đánh thẳng cho trạm phân phối 

điện, tính toán nối đất Hệ thống. 

 

2 

+ Đánh giá quá trình 

làm đồ án: 30 % 

+ Bảo vệ đồ án: 70 % 

77 
Kỹ thuật chiếu 

sáng 

Học phần này giúp người học tiếp cận các vần đề 

liên quan đến chiếu sáng trong dân dụng và công 

nghiệp. Trang bị những kiến thức cơ bản về 

chiếu sáng, chọn thiết bị chiếu sáng phù hợp 

trong các công trình và tính toán chiếu sáng trong 

nhà cũng như trên đường phố. 

2 Kiểm tra giữa kỳ: 

       30 % 

- Thi kết thúc học 

phần:  60 % 

- Điểm thành phần 

khác:          10 % 

78 

TH TTĐL 

&TKCS trên máy 

tính 

Tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất và 

tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối tại 

các Điện lực. Sử dụng một số phần mềm chuyên 

dụng để tính toán các thông số dòng, áp và công 

suất trong lưới điện phân phối. Học phần giúp 

người học trải nghiệm thiết kế chiếu sáng với 

phần mềm chuyên dụng. Tìm hiểu phần mềm, 

ứng dụng phần mềm để thiết kế nhanh chiếu sáng 

nội thất, chiếu sáng công nghiệp. 

1 

Điểm tổng kết học 

phần là điểm trung 

bình của các bài kiểm 

tra 

79 TH Lập trình PLC 

Học phần cung cấp kiến thức về cấu tạo của 

CPU, các ngõ vào ra I/O, các ngôn ngữ lập trình, 

timer, counter,... thực hiện được và đầy đủ các 

bài TH của sinh viên đề ra cũng như một số bài 

toán ứng dụng trong công nghiệp. 

1 

Điểm trung bình các 

bài thực hành (5 cột): 

100% 

80 
Năng lượng sạch 

& tái tạo 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về các nguồn năng lượng mới (năng 

lượng tái tạo) tập trung chủ yếu vào năng lượng 

mặt trời và năng lượng gió, các quá trình biến đổi 

năng lượng, các bộ biến đổi công suất và máy 

điện. Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên hiểu 

được chức năng cơ bản của một hệ thống phát 

điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo 

2 - Chuyên cần, hoạt 

động trên lớp, bài tập:

 10% 

- Kiểm tra giữa kỳ 

(báo cáo tiểu luận, 

kiểm tra):  30% 

- Thi kết thúc học 

phần (báo cáo tiểu 

luận, thi): 60% 

81 
Thông tin và điều 

độ trong HTĐ 

Tổng quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin, 

biến đổi tín hiệu, các nguyên lý ghép kênh, giới 

thiệu các hệ thống thông tin vi ba, sợi quang, tải 

ba, công tác điều độ trong hệ thống điện, giới thiệu 

về hệ thống SCADA 

2 - Chuyên cần, hoạt 

động trên lớp, bài tập:

 20% 

- Kiểm tra giữa kỳ 

(báo cáo tiểu luận, 

kiểm tra):  30% 

- Thi kết thúc học 

phần (báo cáo tiểu 

luận, thi): 50% 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

82 
TN Điện tử công 

suất 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức 

thực nghiệm và kiểm chứng lý thuyết về các linh 

kiện điện tử công suất, các bộ biến đổi điện tử 

công suất như: bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp 

một chiều, bộ biến đổi điện áp xoay chiều, bộ 

nghịch lưu. Thông qua các bài thí nghiệm, sinh 

viên có khả năng đọc sơ đồ nguyên lý, lắp ráp 

mạch, kiểm tra và phân tích hoạt động của các 

mạch điện tử công suất 

1 

+ Báo cáo, Thuyết 

trình    20% 

+ Các điểm thành 

phần khác 80% 

(Các bài thực hành) 

83 
Chuyên đề HTCC 

Điện 

Học phần này giúp trang bị cho người học chọn 

được các thiết bị điện trong lưới điện phân phối, 

các biện pháp nâng cao hệ số công suất: bù tự 

nhiên, đặt thiết bị bù, xác định dung lượng bù kinh 

tế tại các hộ tiêu thụ, phân phối thiết bị bù trong 

mạng điện xí nghiệp. Sự phối hợp giữa các thiết bị 

bảo vệ chính trên lưới điện phân phối. 

2 + Chuyên cần, hoạt 

động trên lớp, bài tập:

  10% 

+ Kiểm tra giữa kỳ 

(báo cáo tiểu luận, 

kiểm tra):  30% 

+ Thi kết thúc học 

phần (báo cáo tiểu 

luận, thi): 60% 

84 
Đồ án tổng hợp 

HTCCĐ 

Học phần này tổng hợp các kiến thức chuyên 

ngành đã học. Cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức tổng hợp về lĩnh vực Hệ thống điện như: Kỹ 

thuật cao áp, Hệ thống cung cấp điện cho xí 

nghiệp công nghiệp, Phần điện trong Nhà máy 

điện, kỹ thuật chiếu sáng,… 

10 

Học kỳ 8 

+ Đánh giá quá trình 

làm đồ án: 25% 

+ Bảo vệ đồ án: 75% 

85 
Học kỳ doanh 

nghiệp HTCCĐ 

Người học sẽ được trải nghiệm thực tế công việc 

liên quan đến lĩnh vực Hệ thống điện trong các cơ 

quan, công ty, nhà máy, xí nghiệp công nghiệp 

5 

+ Giáo viên hướng 

dẫn:50% 

+ Điểm bảo vệ:50% 

15. Công nghệ sinh học 

ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 NLCB của CNMLN 1 

Cung cấp những kiến thức chung về Triết học, thế giới 

quan và phương pháp luận, những kiến thức cơ bản về 

các nguyên lý cơ bản của Phép biện chứng duy vật, các 

quy luật cơ bản của Phép biện chứng duy vật, lý luận 

nhận thức duy vật biện chứng, hình thái kinh tế xã hội, 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

2 

Học kỳ 

1 

-Dự giảng 

đủ trên 

80% số 

tiết: Điểm 

thành phần 

10% 

-Làm đầy 

đủ các bài 

tập cá 

nhân, kiểm 

tra giữa kì: 

Điểm 

thành phần 

30% 

-Thi kết 

thúc học 

phần (hoặc 

bảo vệ đồ 

án): Điểm 

2 Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên, 

cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có thể 

giao tiếp thành công ở mức độ Elementary, các kỹ thuật 

học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 

3 Giải tích  

Cung cấp các kiến thức giới hạn và tính liên tục của hàm 

số; định nghĩa và cách tính và ứng dụng đạo hàm, vi phân 

của hàm một biến; định nghĩa, tính chất, phương pháp 

tính tích phân (một lớp và suy rộng); những ứng dụng 

của tích phân xác định; về chuỗi số và chuỗi hàm; tích 

phân nhiều lớp và tích phân đường, tích phân mặt, 

phương trình vi phân. 

4 

4 
Tin học đại cương + 

TH 

Cung cấp các kiến thức cơ bản khi sử dụng hệ điều hành 

Windows và bộ phần mềm tin học văn phòng – Microsoft 
2+1 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Office phiên bản 10, cụ thể là hiểu các chức năng và biết 

cách thức sử dụng các công cụ của Microsoft Word, 

Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint. 

Hướng dẫn sinh viên thao tác thành thạo các tính năng 

cơ bản trên hệ điều hành Window, trình bày một văn bản 

đẹp, khoa học trên Word, sử dụng thành thạo các hàm và 

chức năng của Excel trong việc tính toán và thống kê các 

bài toán cơ bản, trình bày một slide cho bài thuyết trình 

đẹp, khoa học và đúng chuẩn trên Powerpoint. 

thành phần 

60% 

5 Pháp luật đại cương 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản chất, hình 

thức nhà nước, chức năng của nhà nước; kiến thức cơ bản 

về nguyên tắc tổ chức và bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc điểm, bản chất của pháp 

luật, hình thức pháp luật; kiến thức cơ bản về hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam; kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật, Vi 

phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, phòng và chống 

vi phạm pháp luật; một số kiến thức cơ bản về luật dân 

sự, luật hành chính, luật hình sự; pháp luật phòng, chống 

tham nhũng, trách nhiệm của công dân trong việc phòng 

chống tham nhũng. 

2 

6 Vật lý (1+2) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về động học và 

động lực học của chất điểm; các định luật Newton; những 

kiến thức về công và năng lượng; định luật bảo toàn năng 

lượng; động lượng và thuyết va chạm; động học và động 

lực học chuyển động quay; các đặc tính nhiệt của vật chất 

và các định luật thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học. 

3 

7 Hóa đại cương 

Cung cấp khái niệm về nguyên tử, phân tử, vật chất, dung 

dịch, nồng độ, các đại lượng nhiệt động, các loại phản 

ứng, vận tốc phản ứng, hằng số cân bằng phản ứng…; 

cấu tạo nguyên tử, phân tử; liên kết hóa học; bảng hệ 

thống tuần hoàn; đặc điểm nhiệt động học của quá trình 

hóa học; động hóa học, cân bằng hóa học; kiến thức về 

dung dịch, nồng độ dung dịch, tính chất của dung dịch, 

chất điện ly ít tan, hóa học chất keo; các quá trình điện 

hóa và ứng dụng. 

2 

8 Giáo dục thể chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

 

9 Xác suất thống kê 

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý 

thuyết xác suất và thống kê; Lý thuyết xác suất, biến ngẫu 

nhiên rời rạc và một số luật phân phối xác suất; phân phối 

nhiều chiều; một số quy luật số lớn và định lý giới hạn; 

lý thuyết mẫu; ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên; 

kiểm định giả thiết thống kê; phân tích hồi quy. 

3 

Học kỳ 

2 

10 NLCB của CNMLN 2 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, bản chất và quy 

luật vận động của sản xuất hàng hóa; phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa thời kì tự do cạnh tranh, thời kì độc 

quyền và vị trí lịch sử của Chủ nghĩa tư bản; kiến thức 

cơ bản về hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa và 

3 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

những vấn đề kinh tế xã hội cách mạng XHCN; thực tiễn 

xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam. 

11 Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên; 

cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có thể 

giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate; các kỹ 

thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

2 

12 Hóa hữu cơ 

Cung cấp kiến thức về sự phát triển của hóa học hữu cơ; 

Những quan điểm về cấu tạo chất hữu cơ; Cơ sở gọi tên 

chất hữu cơ;Liên kết Hidro. Liên kết trong phức chuyển 

dịch điện tích; acid – base; Tính chất acid và cấu trúc 

phân tử; Tính chất base và cấu trúc phân tử; xúc tác; phản 

ứng hữu cơ, sự chuyển vị phân tử; cơ chế phản ứng; oxi 

hóa - khử trong hóa hữu cơ; Số oxi hóa bậc oxi hóa, Sự 

oxi hóa khử, Cơ chế các phản ứng oxi hóa khử; những 

kiến thức chung về các hợp chất nitơ, amin.; 

Monosaccarit; Oligosaccarit; Polysaccarit; acid béo; 

Lipid; các hợp chất màu, mùi. 

2 

13 Thí nghiệm hóa hữu cơ 

Cung cấp cho sinh viên cách thức làm một số thí nghiệm 

hóa học hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý thuyết 

và dự đoán những sản phẩm hóa học có thể tạo được 

trong quá trình thí nghiệm; làm quen với việc phân tích 

mẫu và xử lý các mẫu trong quá trình thí nghiệm; Rèn 

luyện các kỹ năng thực hành hóa học để giúp sinh viên 

có thể làm việc tốt hơn ở các phòng thí nghiệm chuyên 

ngành; Hình thành kỹ năng viết báo cáo thí nghiệm trong 

hóa học. 

1 

14 Đại số 

Cung cấp kiến thức cơ bản về ma trận, các phép toán trên 

ma trận; định thức của ma trận vuông và một số phương 

pháp tính định thức của ma trận vuông; ma trận nghịch 

đảo, cách giải các phương trình ma trận đơn giản; hệ 

phương trình tuyến tính và một số phương pháp giải hệ 

phương trình tuyến tính; không gian vector, sự độc lập 

tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính của một họ vector, cơ sở 

và số chiều của một không gian vector, không gian sinh 

bởi một tập; ánh xạ tuyến tính, trị riêng, vector riêng của 

ánh xạ tuyến tính; thuật toán chéo hóa ma trận vuông, 

cách tính lũy thừa bậc cao của ma trận. 

2 

15 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 

Phát triển kĩ năng tư duy hình ảnh, tư duy không gian của 

sinh viên; Cung cấp những kiến thức chung về quy tắc 

phép chiếu (Phép chiếu xuyên tâm, song song, thẳng 

góc); Điểm, đường thẳng, mặt phẳng; Các phép biến đổi 

hình chiếu, đường cong và mặt, giao tuyến hai mặt và các 

trường hợp về giao mặt bậc hai; cách biểu diễn các bài 

toán không gian trên mặt phẳng; Hình học, phương pháp 

biểu diễn yếu tố hình học lên bản vẽ; lập và đọc các bản 

vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam hay ISO. 

3 

16 Môi trường 

Cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường và ô nhiễm môi 

trường; tài nguyên, hệ sinh thái; mối quan hệ giữa môi 

trường với con người và nhận thức được các vấn đề cấp 

thiết về môi trường hiện nay; đặc điểm, chỉ tiêu đánh giá 

2 



 

179 

 

ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

chất lượng môi trường, nguyên nhân và các biện pháp xử 

lý các loại ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và 

các loại ô nhiễm khác; hệ thống pháp luật về quản lý môi 

trường và các tiêu chuẩn về môi trường ở Việt Nam. 

17 Giáo dục quốc phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn diện cho 

học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 

hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu 

tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm 

mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ 

bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý 

nhà nước về quốc phòng - an ninh; có một số kỹ năng 

quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, 

củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn 

sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

4 tuần 

18 Giáo dục thể chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

 

19 Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh viên; 

Cung cấp những kiến thức thiết yếu để người học có thể 

giao tiếp thành công ở mức độ Pre-intermediate; Cung 

cấp các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự 

học tiếng Anh. 

2 

Học kỳ 

3 

20 Khởi nghiệp 

Trang bị những kiến thức cơ bản về nghề doanh nhân và 

tư duy người doanh nhân, tư duy phân tích các bước tạo 

lập doanh nghiệp; Vận dụng được các phương pháp tìm 

kiếm và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; 

Biết cách tạo lập và kiểm tra mô hình kinh doanh có hiệu 

quả, biết cách viết kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp 

và hiệu quả; Cung cấp những kiến thức cơ bản về 

marketing, sản xuất, nhân lực và tài chính phục vụ quá 

trình khởi nghiệp; Xây dựng tinh thần và thái độ khởi 

nghiệp nghiêm túc. 

2 

21 Hóa phân tích  

Cung cấp một số định luật cơ sở của hóa phân tích; Chất 

điện ly và sự điện ly; Chất điện ly mạnh ít tan; Tích số 

tan; phân tích khối lượng; Phương pháp kết tủa; Phương 

pháp làm bay hơi; Ứng dụng của phương pháp khối 

lượng; đường cong chuẩn độ; Nồng độ dung dịch; Cách 

tính kết quả trong phân tích thể tích; phương pháp phân 

tích thể tích; Chất chỉ thị trong phương pháp trung hòa; 

Đường cong chuẩn độ acid – base và nguyên tắc lựa chọn 

chất chỉ thị; Chỉ thị trong phương pháp oxy hóa - khử; 

Đường định phân trong phương pháp oxy hóa-khử; Một 

số phương pháp oxy hóa khử thường dùng; phương pháp 

complexon; Chất chỉ thị trong phương pháp complexon; 

Các cách chuẩn độ; chuẩn độ tạo kết tủa; Phân loại 

phương pháp; Phương pháp mohr; Phương pháp volhard. 

2 

22 
Thí nghiệm hóa phân 

tích  

Cung cấp cho sinh viên cách thức làm một số thí nghiệm 

hóa học Hữu cơ nhằm chứng minh những vấn đề lý 

thuyết và dự đoán những sản phẩm hóa học có thể tạo 

1 
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được trong quá trình thí nghiệm; làm quen với việc phân 

tích mẫu và xử lý các mẫu trong quá trình thí nghiệm; 

Nắm vững và phát triển các kiến thức hóa học ứng dụng 

trong phân tích xác định thành phần các mẫu chất; Rèn 

luyện các kỹ năng thực hành hóa học để có thể làm việc 

tốt hơn ở các phòng thí nghiệm chuyên ngành; tăng 

cường kỹ năng viết báo cáo thí nghiệm. 

23 

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; 

đường lối đấu tranh giành chính quyền; đường lối kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( 

1945 – 1975);; đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên 

một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho 

cuộc sống và công tác; đường lối xây dựng hệ thống 

chính trị; đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; giải 

quyết các vấn đề XH và đường lối đối ngoại của Đảng 

ta; Phát triển các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ 

thống hoá các vấn đề khoa học. 

3 

24 Sinh học đại cương 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung tế bào; 

năng lượng tế bào; đặc điểm của vật chất di truyền; quá 

trình sao chép vật chất di truyền; các định luật di truyền 

theo Mendel và không theo Mendel; đột biến, ý nghĩa của 

đột biến trong sinh học. 

2 

25 Hóa vô cơ 

Cung cấp kiến thức về các kim loại, phi kim: cấu, tạo, 

tính chất đơn chất, hợp chất;  trạng thái thiên nhiên và 

phương pháp điều chế các chất;  nhận biết sự khác nhau 

giữa các loại chất vô cơ và các ứng dụng của các chất hóa 

học vô cơ. 

2 

26 Hóa lý 

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

trò của hóa lý trong khoa học sự sống; nội dung của 

nguyên lý 1, 2 và áp dụng nguyên lý 1, 2 vào giải thích 

các quá trình hóa học; cân bằng hóa học và kỹ năng về 

thiết lập các điều kiện cân bằng pha; các quá trình chuyển 

ion và electron xảy ra ở màn tế bào sinh học; cơ chế và 

tốc độ của các quá trình sinh hóa; cấu tạo, hình dạng và 

liên kết trong các phân tử sinh học; các quá trình xảy ra 

trong hệ vi mô và vĩ mô; những kỹ thuật thực nghiệm về 

phổ quang học và phổ cộng hưởng từ. 

2 

27 Thí nghiệm hóa lý 

Các bài thực hành giúp sinh viên củng cố những kiến 

thức lý thuyết Hóa lý đã học, các khái niệm về dung dịch 

phân tử, dung dịch điện ly, cân bằng pha, cân bằng hóa 

học, hấp phụ, dung dịch keo, và động học phản ứng. 

1 

28 
Vẽ kỹ thuật trên máy 

tính 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về phần 

mềm vẽ autocad; cách thức thiết lập các thông số cho bản 

vẽ, tạo lập và chỉnh sữa bản vẽ hai chiều; lập và đọc các 

bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam hay ISO. Tạo 

cho sinh viên tư duy, sáng tạo trong mặt phẳng và không 

gian. 

2 

29 Giáo dục thể chất 3 
Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 
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các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

30 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, 

đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; Tạo lập những 

hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động 

của Đảng và của cách mạng nước ta; Góp phần xây dựng 

nền tảng đạo đức con người mới. 

2 

Học kỳ 

4 

31 Anh văn chuyên ngành 

Cung cấp vốn từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành bằng 

tiếng Anh chủ đề về phân loại vật chất, sinh học, thực 

vật, động vật, lên men; sự nhiễm độc thực phẩm và an 

toàn thực phẩm; tầm quan trọng của công nghệ sinh học, 

tách chiết và tinh sạch các chất. Giúp người học có thể 

đọc hiểu, dịch thuật, thuyết trình, thảo luận một cách cơ 

bản các vấn đề chuyên ngành CNSH. 

3 

32 Hóa sinh 1 

Cung cấp cho những kiến thức cơ bản về thành phần hóa 

học của sự sống, cấu trúc và chức năng của các phân tử 

sinh học như: Protein, Carbohydrate, Lipid, Enzyme, 

Vitamin, Hormone. 

3 

33 Thí nghiệm hóa sinh 1 

Giúp cho sinh viên nắm vững các phương pháp phân tích 

sinh hóa cơ bản phục vụ cho việc phân tích thành phần 

hoá học của các chất, thu thập và phân tích mẫu và xử lý 

các mẫu trong quá trình thí nghiệm; trang bị những kỹ 

năng nền tảng phục vụ cho việc nghiên cứu nâng cao về 

kỹ thuật sinh học. 

1 

34 Phương pháp tính 

Nhận biết được một số dạng bài toán cơ bản, trình bày 

được ý tưởng, cách xây dựng một phương pháp giải bài 

toán;  Hình thành được các kỹ năng về tư duy, thực hành, 

phân tích, xử lý, quản lý thông tin và các kỹ năng xã hội 

cần thiết; Hình thành năng lực phân tích, ý tưởng và giải 

quyết vấn đề. 

3 

35 
Quá trình và thiết bị 

truyền nhiệt 

Người học hiểu được các quá trình truyền nhiệt được ứng 

dụng trong công nghệ hóa học; cấu tạo và nguyên tắc 

hoạt động của các thiết bị truyền nhiệt được sử dụng 

trong công nghệ hóa học; tính toán được các quá trình và 

thiết bị truyền nhiệt được sử dụng trong công nghệ hóa 

học. 

2 

36 Cơ sở thiết kế nhà máy 

Cung cấp kiến thức về nhiệm vụ, các giai đoạn cơ bản 

của thiết kế nhà máy; yêu cầu của bản thiết kế và bố cục 

của bản thuyết minh; cách lập luận kinh tế kỹ thuật cho 

việc thiết kế nhà máy; các nguyên tắc bố trí mặt bằng, 

sắp xếp vị trí các thiết bị hợp lý, thuân tiện và tối ưu cho 

việc vận hành của nhà máy; nguyên tắc trong thiết kế 

kiến trúc và công trình công nghiệp; các giải pháp quy 

hoạch không gian và tổng thể, cách chọn chi tiết và kết 

cấu nhà công nghiệp. 

2 

37 Giáo dục thể chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất bình 

thường, duy trì năng lực hoạt động, phát triển toàn diện 

các tố chất thể lực, kỹ năng vận động để hoạt động nghề 

nghiệp tốt. 

 

38 
Cơ sở di truyền và sinh 

học phân tử 

Cung cấp kiến thức về lược sử nghiên cứu và thành tựu 

chủ yếu của Di truyền học và Công nghệ gen; Vật chất 
3 

Học kỳ 

5 
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di truyền; Cấu trúc, hoạt động và biểu hiện gen; Biến đổi 

vật chất di truyền; Một số enzyme thường sử dụng trong 

công nghệ gen; Vector chuyển gen; Công nghệ DNA tái 

tổ hợp và sự tách dòng; Một số phương pháp cơ bản sử 

dụng trong công nghệ gen; Kỹ thuật gen và ứng dụng. 

Những kiến thức đó làm cơ sở cho việc tiếp thu các 

phương pháp và kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải 

quyết những vấn đề thực tiễn. 

39 

Thí nghiệm cơ sở di 

truyền và sinh học 

phân tử 

Các bài thí nghiệm giúp người học làm quen với các thao 

tác cơ bản trong sinh học phân tử, bao gồm: pha chế hóa 

chất, sử dụng các thiết bị như máy ly tâm, điện di, PCR; 

thực hiện các kỹ thuật điện di, chiết tách DNA, định 

lượng DNA/RNA, kỹ thuật PCR. 

1 

40 Vi sinh vật học 

Cung cấp kiến thức đại cương về thế giới vi sinh vật: đặc 

điểm hình thái, cấu tạo, đặc tính sinh lý, khả năng chuyển 

hóa vật chất của vi sinh vật; Giúp người học hiểu được 

vai trò của vi sinh vật rong vòng tuần hoàn vật chất tự 

nhiên, sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường tự 

nhiên; Tạo nền tảng để có thể tiếp thu tốt các kiến thức 

chuyên ngành. 

3 

41 
Thí nghiệm vi sinh vật 

học 

Củng cố kiến thức về lý thuyết về vi sinh vật học, Hình 

thành các kỹ năng thí nghiệm trên vi sinh vật từ quan sát, 

phân lập, thuần khiết, định lượng, nuôi cấy và đánh giá 

kết quả; Hình thành năng lực phân tích và giải quyết vấn 

đề trong vi sinh vât học. 

1 

42 Hóa sinh 2 

Cung cấp kiến thức cơ bản về các quá trình chuyển hóa, 

biến đổi của các phân tử sinh học trong hoạt động sống 

của tế bào, cấu trúc và chức năng của các chất màu và 

chất thơm sử dụng trong công nghệ sinh học, hóa học, 

thực phẩm. 

2 

43 
Thí nghiệm hóa 

sinh 2 

Giúp cho sinh viên nắm vững các phương pháp phân tích 

sinh hóa cơ bản phục vụ cho việc phân tích thành phần 

hoá học của các chất, thu thập và phân tích mẫu và xử lý 

các mẫu trong quá trình thí nghiệm; trang bị những kỹ 

năng nền tảng phục vụ cho việc nghiên cứu nâng cao về 

kỹ thuật sinh học. 

1 

44 
Quá trình và thiết 

bị truyền chất 

Đánh giá hoạt động của các phản ứng từ đơn giản đến 

phức tạp trong công nghệ hóa học; Thiết kế các thiết bị 

phản ứng cơ bản, lý tưởng như thiết bị sấy, thiết bị chưng 

luyện,…; Kiểm soát và đánh giá quá trình làm việc của 

thiết bị phản ứng thực trong công nghiệp; Mô tả, phân 

tích các phản ứng dị thể va từ đó định hướng cho việc lựa 

chọn thông số, điều kiện phản ứng thích hợp;  Giúp sinh 

viên làm quen với cách tính toán, cân bằng vật liệu, chọn 

thiết bị phù hợp trong thiết kế đồ án công nghệ và làm cơ 

sở cho các môn học chuyên ngành. 

3 

45 
Thí nghiệm QT&TB 

CN hóa học 

Củng cố kiến thức về quá trình và thiết bị truyền nhiệt và 

truyền chất ; Hình thành được các kỹ năng về tính toán, 

thực hành, vận hành các thiết bị trong phòng thí nghiệm; 

Hình thành năng lực phân tích và giải quyết vấn đề. 

1 
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46 Nhập môn CNSH 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về công 

nghệ sinh học; các khía cạnh thực tế của công nghệ sinh 

học; công nghệ sinh học phân tử; công nghệ sinh học vi 

sinh vật; công nghệ sinh học thực vật; công nghệ sinh 

học động vật. 

2 

47 
Kỹ thuật phân tích 

trong CNSH 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp phân 

tích bằng công cụ thường sử dụng trong lĩnh vực công 

nghệ sinh học như sắc ký khí (GC), sắc ký lỏng hiệu năng 

cao, sắc ký trao đổi ion, UV-Vis, phổ IR, phổ khối MS, 

GC-MS, phương pháp đánh dấu, ELISA, phân tích 

phóng xạ - miễn dịch; trên cơ sở đó sinh viên có thể  sử 

dụng để tiến hành các phép phân tích trong nghiên cứu 

cũng như trong nhà máy sản xuất các sản phẩm công 

nghệ sinh học. 

3 

Học kỳ 

6 

48 
Thí nghiệm KT phân 

tích trong CNSH 

Trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản, lý 

thuyết cơ sở và các kỹ thuật chuyên ngành về lĩnh vực 

công nghệ sinh học;  Thực  hiện  các bước  cơ bản kỹ 

thuật định  tính  và định lượng  các chất bằng quang phổ; 

Giải thích được các nguyên lý của kỹ thuật sắc ký; Đánh 

giá các đại phân tử sinh học bằng kỹ thuật sắc kí lọc bản 

mỏng; Thực hiện được kỹ thuật điện di ngang. 

1 

49 
An toàn LĐ và Vệ sinh 

công nghiệp 

Cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn lao động và vệ sinh 

công nghiệp; Hình thành kỹ năng nhận diện và giải quyết 

vấn đề về an toàn lao động và vệ sinh trong sản xuất công 

nghiệp; ứng phó với những rủi ro trong lao động và sản 

xuất. 

1 

50 
Sinh hóa miễn 

dịch 

Cung cấp kiến thức chung về hệ thống miễn dịch của cơ 

thể; các cơ quan và tế bào tham gia vào hệ thống miễn 

dịch; kiến thức cơ bản về kháng nguyên và kháng thể; bổ 

thể, cytokine và sự điều hòa miễn dịch; phản ứng kháng 

nguyên - kháng thể và ứng dụng. 

2 

51 
Quá trình và thiết bị 

Công nghệ sinh học 

Cung cấp kiến thức về các quá trình, các qui luật trao đổi 

nhiệt giữa các vật có nhiệt độ khác nhau, giải thích 

nguyên nhân của các quá trình, đồng thời dự đoán mức 

độ trao đổi nhiệt giữa các vật và môi trường. Dựa vào các 

qui luật trao đổi nhiệt chúng ta có thể xác định qui luật 

phân phối và giá trị của dòng nhiệt là một nhiệt lượng 

được truyền qua một diện tích trong một khoảng thời 

gian từ đó xác định kết cấu và kích thước thiết bị trao đổi 

nhiệt cũng như tăng cường hay hạn chế sự trao đổi nhiệt 

giữa các vật theo yêu cầu. 

3 

52 Công nghệ vi sinh vật 

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

hóa sinh, vi sinh và di truyền học của công nghệ vi sinh; 

Phương pháp tuyển chọn và bảo quản giống vi sinh vật; 

Dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật; Các 

phương pháp và kỹ thuật lên men; Các sản phẩm trao đổi 

chất bậc 1, bậc 2 và các sản phẩm chuyển hóa; Một số 

ứng dụng của vi sinh vật trong thực phẩm, y học, nông 

nghiệp, hóa chất và bảo vệ môi trường. 

2 

53 Thực hành CN VSV 
các bài thí nghiệm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng thực 

hành với các phương pháp chuẩn bị dụng cụ và môi 
1 
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trường nuôi cấy vi sinh vật, phương pháp phân lập, tuyển 

chọn, cấy chuyền và bảo quản giống vi sinh vật, các 

phương pháp khảo sát, đánh giá hoạt lực, phương hướng 

ứng dụng cũng như thực hành sản xuất các sản phẩm lên 

men từ vi sinh vật. 

54 
Kỹ thuật sinh học phân 

tử 

Cung cấp kiến thức cho sinh viên về một số phương pháp 

cơ bản về kỹ thuật SHPT trong phòng thí nghiệm như: 

kỹ thuật điện di; kỹ thuật tách chiết DNA, định lượng 

acid nucleic; kỹ thuật PCR; kỹ thuật SHPT dựa trên cấu 

trúc DNA; kỹ thuật SHPT dựa trên nguyên lý của PCR; 

kỹ thuật phân tích protein; kỹ thuật tái tổ hợp DNA… 

3 

55 Toán chuyên ngành 

Người học hiểu được các thông số của thực nghiệm, các 

đại lượng trong mô hình thống kê; trực giao, lập mô hình 

thực nghiệm, xác định và kiểm tra được các hệ số; 

phương pháp qui hoạch quay cấp II của Box và Hunter; 

một số ví dụ ứng dụng quy hoạch thực nghiệm trong công 

nghệ hóa học, sinh học và môi trường. 

2 

56 
Công nghệ nuôi cấy 

mô, tế bào thực vật 

Học phần cung cấp cho người học các nguyên lý của nuôi 

cấy mô và tế bào thực vật, các điều kiện kỹ thuật cần đảm 

bảo cho nuôi cấy mô - tế bào thực vật thành công, cung 

cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc ứng dụng các kỹ 

thuật của công nghệ sinh học trên đối tượng thực vật bao 

gồm kỹ thuật vi nhân giống, kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần, 

tế bào đơn, nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, kỹ thuật chuyển 

gen vào thực vật và bảo quản nguồn gen thực vật in vitro; 

nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông 

nghiệp, nhất là điều khiển cây trồng cho năng suất và chất 

lượng cao. 

2 

Học kỳ 

7 

57 Sinh học thực phẩm 

Cung cấp kiến thức các ứng dụng của công nghệ sinh học 

trong lĩnh vực thực phẩm; Tăng cường kỹ năng áp dụng 

những kiến thức chuyên ngành CNSH vào những lĩnh 

vực cụ thể; giúp người học nhận biết vai trò của CNSH 

trong chế biến và bảo quản thực phẩm; Người học biết 

được các ứng dụng của CNSH hiện đại trong Công nghệ 

thực phẩm. 

2 

58 Nấm và Vi nấm 

Cung cấp kiến thức cơ bản về giới nấm, đặc điểm sinh 

học của các loại nấm trồng và vi nấm. Ngoài ra, học phần 

còn cung cấp kiến thức về cách trồng một số loại nấm ăn 

thường gặp, ứng dụng của vi nấm trong công nghệ sinh 

học. 

2 

59 
Công nghệ tế bào động 

vật 

Cung cấp kiến thức về đặc điểm sinh học mô và tế bào 

động vật, sinh sản ở động vật, quá trình phát triển phôi 

sớm ở động vật; kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật; một 

số quy trình nuôi cấy tế bào động vật và kỹ thuật phôi tế 

bào động vật; hiểu về nhân bản vô tính động vật và tạo 

động vật biến đổi gen; các ứng dụng của công nghệ tế 

bào động vật. 

3 

60 
TN Công nghệ tế 

bào động vật 

Củng cố lý thuyết công nghệ nuôi cấy mô tế bào động 

vật; Hình thành kỹ năng thao tác thực hành các bước 
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trong quy trình nuôi cấy mô tế bào động vật in vitro; 

Tăng cường kỹ năng viết báo cáo thí nghiệm. 

61 Quản lý dự án (chọn) 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản lý dự án. Sau khi 

hoàn thành môn học này, sinh viên có khả năng lập kế 

hoạch cho một dự án cụ thể cũng như việc quản lý các 

dự án này. Hiểu rõ được các chuẩn mực và nội dung, kiến 

thức cơ bản của quản lý dự án. Vận dụng được các 

nguyên tắc và các kỹ thuật quản lý dự án để vạch ra các 

hoạt động quản lý một dự án cần phải có để thực hiện 

thành công các mục tiêu chiến lược của tổ chức.   

2 

62 
Marketing các sản 

phẩm sinh học (chọn) 

Cung cấp trang bị cho sinh viên những kiến thức và hiểu 

biết về thị trường; tổ chức các hoạt động của Marketing 

trong doanh nghiệp; ứng xử trong các tình huống kinh 

doanh của sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường; các 

chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược xúc tiến 

thương mại, chiến lược phân phối sản phẩm. 

2 

63 
Độc tố từ vi sinh vật 

(chọn) 

Cung cấp khái niệm, phân loại, bản chất của độc tố từ vi 

sinh vật; độc lực và đơn vị đo độc lực; kiến thức về vi 

khuẩn E.Coli, Clostridium perfringens, Staphylococus 

areus và độc tố của nó; độc tố của nấm mốc; những kiến 

thức cơ bản để phòng chống ngộ độc do độc tố vi sinh 

vật. 

2 

64 
Sản xuất sạch hơn 

(chọn) 

Cung cấp khái niệm sản xuất sạch hơn và các thuật ngữ 

liên quan; vai trò của sản xuất sạch hơn đối với sự phát 

triển bền vững; phương pháp đánh giá sản xuất sạch hơn; 

áp dụng sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực sản xuất, 

dịch vụ; đánh giá vòng đời, quản lý môi trường và sản 

xuất sạch hơn; áp dụng sản xuất sạch hơn trên thế giới và 

Việt Nam. 

2 

65 Thực tập công nhân 

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tổ chức lao động sản 

xuất, vận hành trạm xử lí; Kết hợp lý thuyết đã được học 

với thực tế sản xuất tại các nhà máy, các kĩ thuật phân 

tích ở các chi cục hoặc viện nghiên cứu; Rèn luyện cho 

người học khả năng lao động trong môi trường công 

nghiệp; Rèn luyện cho người học một số kỹ năng nghề 

nghiệp: quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp với 

đồng nghiệp, phố kết hợp trong làm việc nhóm, viết báo 

cáo, thuyết trình báo cáo. 

 

 2 
  

66 Đồ án công nghệ 1 

Đánh giá việc nắm vững toàn bộ những kiến thức, kỹ 

năng tích lũy trong suốt quá trình học để thiết lập một 

quy trình công nghệ sản xuất một sản phẩm cụ thể. Đề 

tài có thể là một trong các chuyên ngành đã học: Thực 

vật, Vi sinh vật ứng  dụng trong thực phẩm, Vi sinh vật 

ứng dụng trong môi trường, Sinh học phân tử, … để làm 

đề tài của đồ án công nghệ 1. 

2  

 

67 Tin sinh học 

Cung cấp những kiến thức chung Tin sinh học và những 

vấn đề liên quan; cách tìm kiếm thông tin trên mạng 

internet; cơ sở dữ liệu trực tuyến về công nghệ sinh học; 

cách tìm kiếm và phân tích các dữ liệu sinh học; phân 

tích xử lý dữ liệu nghiên cứu trực tuyến qua internet; ứng 

dụng một số phần mềm phục vụ nghiên cứu. 

2 
Học kỳ 
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68 
Thực hành tin sinh 

học 

Sinh viên sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm Tin 

– sinh học để tìm kiếm và phân tích các dữ liệu sinh học. 
1 

69 
Công nghệ enzyme+ 

Thực hành (Chọn) 

Học phần cung cấp kiến thức về cơ sở lý thuyết sinh tổng 

hợp enzyme vi sinh vật, thu nhận enzyme từ thực vật, 

động vật, sản xuất enzyme thương mại, phương pháp 

đánh giá chất lượng của chế phẩm và ứng dụng vào các 

lĩnh vực thực phẩm, môi trường, y tế,… 

Đồng thời các bài thí nghiệm rèn luyện cho sinh viên kỹ 

năng trong nuôi cấy vi sinh vật sinh tổng hợp enzyme; 

thu nhận enzyme từ canh trường nuôi cấy; tinh sạch 

enzyme; xác định hoạt độ enzyme; xác định hàm lượng 

enzyme và tính hoạt độ riêng; tinh sạch enzyme bằng sắc 

kí lọc gel; phân tích enzyme bằng phương pháp điện di. 

2 

70 
Công nghệ tế bào gốc 

(chọn) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về tế bào 

gốc, công nghệ tế bào gốc, ứng dụng và lịch sử phát triển 

của nó; tiềm năng của các loại tế bào gốc; những ứng 

dụng của tế bào gốc trong liệu pháp gen; vấn đề đạo lí 

sinh học và sở hữu trí tuệ liên quan đến nghiên cứu và 

ứng dụng tế bào gốc. 

2 

71 

Công nghệ sinh 

học trong y dược 

(chọn) 

Cung cấp những kiến thức về khái niệm vaccine và ứng 

dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine thế hệ 

mới;  cơ chế hoạt động và ứng dụng kỹ thuật sinh học 

hiện đại trong sản xuất kháng thể đơn dòng; ứng dụng 

của liệu pháp gen, protein trị liệu; sản xuất các chế phẩm 

sinh học sử dụng trong y dược, ứng dụng công nghệ sinh 

học trong chẩn đoán và chữa trị bệnh, kỹ thuật thụ tinh 

trong ống nghiệm. 

2 

72 

Công nghệ sinh 

học môi trường + 

Thực hành 

(Chọn) 

cung cấp cho người học các nguyên lý sinh học và ứng 

dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải rắn, nước 

thải, khí thải và sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng từ 

chất thải sinh học; sử dụng vi sinh vật và thực vật trong 

lĩnh vực môi trường, nguyên lý và quy trình sản xuất chế 

phẩm vi sinh xử lý môi trường, đo môi trường bằng cảm 

biến sinh học và các công nghệ sinh học thân thiện môi 

trường như sản xuất nhiên liệu sinh học, vật liệu sinh học, 

khí sinh học; nhằm giúp người học hiểu và lựa chọn giải 

pháp thích hợp trong việc ứng dụng Công nghệ sinh học 

để bảo vệ môi trường. 

Các bài thực hành rèn luyện kỹ năng khảo sát thực tế - 

thu mẫu và bảo quản mẫu, cách vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý nước thải bằng bể hiếu khí aeroten trong 

phòng thí nghiệm, xác định pH, nhiệt độ, oxi hòa tan 

(DO), hàm lượng chất rắn trong nước thải, xác định nhu 

cầu oxy sinh hóa (BOD5) và nhu cầu oxi hóa (COD). 

2 

73 

Công nghệ sinh 

học trồng trọt + 

Thực hành (chọn) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật 

di truyền bao gồm các kỹ thuật tách chiết DNA, kỹ thuật 

PCR và điện di và cách ứng dụng các kỹ thuật này vào 

chọn tạo giống cây trồng có năng suất cao, có khả năng 

chống chịu, chẩn đoán bệnh trên cây trồng,...; sản xuất 

và ứng dụng các sản phẩm có nguồn gốc sinh học (phân 

bón, thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng...) nhằm 

2 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

giúp cho sinh viên nắm được những ứng dụng của CNSH 

trong nông nghiệp đặc biệt là trồng trọt. 

Các bài thực hành giúp sinh viên biết cách khảo sát thực 

tế - thu mẫu và bảo quản mẫu; vận hành hệ thống PCR, 

điện di ở PTN; kỹ năng thực hành các kỹ thuật SHPT trên 

mẫu thực vật; đọc và xử lý kết quả thí nghiệm. 

74 

CNSH  trong chăn 

nuôi và thủy sản 

(chọn) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của 

công nghệ sinh học trong lai tạo giống vật nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, trong sản xuất và sử dụng vaccine phòng 

bệnh, chế biến và sử dụng thức ăn gia súc, thức ăn cho 

thủy sản… 

2 

75 
Kinh tế ngành 

(Chọn) 

Cung cấp kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, tổ chức và 

điều hành, quản lý doanh nghiệp; quản lý sản xuất, điều 

hành tác nghiệp; tài chính doanh nghiệp và quản lý tài 

chính doanh nghiệp; quản lý dự án đầu tư công nghiệp; 

hoạt động marketing trong doanh nghiệp. 

2 

76 
Đồ án Công 

nghệ 2 

Đồ án công nghệ tổng quát ngành Công nghệ sinh học, 

nhằm kiểm tra việc nắm vững những kiến thức, kỹ năng 

tích lũy trong suốt quá trình học để vận dụng vào thực tế. 

Giúp sinh viên khả năng tư duy, logic các kiến thức tổng 

hợp để tính toán và chọn thiết bị phù hợp dựa vào các dữ 

liệu đầu vào trong đề tài mà sinh viên được giao. 

3 

77 
Thực tập tốt 

nghiệp 

Đây là đợt thực tập để sinh viên được học tập các điều 

hành quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy sản xuất 

sản phẩm công nghệ sinh học, hoặc vận hành các thiết bị 

trong nhà máy, trong trung tâm xét nghiệm, các viện, 

bệnh viện và các quy tắc xét nghiệm; nắm được quy tắc 

đánh giá chất lượng sản phẩm công nghệ sinh học trước 

khi xuất xưởng. Nâng cao sự hiểu biết về nghề nghiệp, ý 

thức và kỷ luật lao động, Rèn luyện cho người học một 

số kỹ năng nghề nghiệp: lập kế hoạch, bố trí, thực hiện 

công việc ở nhà máy/phòng thí nghiệm; ghi chép, xử lý 

số liệu; phân tích; trình bày báo cáo… 

3 

78 Đồ án tốt nghiệp  

đồ án kết thúc khoá học đại học ngành Công nghệ sinh 

học, nhằm kiểm tra việc nắm vững toàn bộ những kiến 

thức, kỹ năng tích lũy trong suốt quá trình học để vận 

dụng vào thực tế. Giúp người học tổng hợp những kiến 

thức đã học về ngành Công nghệ sinh học, Rèn luyện cho 

người học khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành 

tiếng Việt và tiếng Anh, Rèn luyện cho người học khả 

năng tự nghiên cứu, giải quyết các vấn đề nghề nghiệp. 

10 

Học kỳ 

9 

Bảo vệ 

trước hội 

đồng và 

được Hội 

đồng đánh 

giá 

Hình thức 2: Học các học phần bổ sung  Dự giảng 

đủ trên 

80% số 

tiết: Điểm 

thành phần 

10% 

-Làm đầy 

đủ các bài 

tập cá 

79 CN Sau thu hoạch 

Cung cấp khái niệm và tầm quan trọng của công nghệ 

sau thu hoạch; nguyên lý của công nghệ sau thu hoạch; 

công nghệ chế biến lương thực thực phẩm, chế biến sản 

phẩm cây nhiệt đới, chế biến hạt ngũ cốc, chế biến lúa 

gạo. 

3 

80 
CN SX chế phẩm sinh 

học 

Cung cấp những kiến thức chung về chế phẩm sinh học, 

lợi ích và tác dụng của chế phẩm sinh học; chế phẩm sinh 

học trong trồng trọt để cải tạo đất; ứng dụng của chế 

3 
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ST

T 
Tên môn học Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

phẩm sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, 

trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ môi trường. 

nhân, kiểm 

tra giữa kì: 

Điểm 

thành phần 

30% 

-Thi kết 

thúc học 

phần (hoặc 

bảo vệ đồ 

án): Điểm 

thành phần 

60% 

81 Phân tích thực phẩm 

Cung cấp kiến thức chung về lấy mẫu, phân tích mẫu 

thực phẩm; nguyên tắc, qui trình phân tích, tính kết quả 

của các chỉ tiêu cảm quan, lý hóa, vi sinh của các loại 

thực phẩm; Vận dụng được kiến thức về các phương 

pháp phân tích cơ sở vào việc kiểm nghiệm chất lượng 

của một số loại thực phẩm; lựa chọn được phương pháp 

phân tích lý hóa, vi sinh phù hợp cho từng chỉ tiêu chất 

lượng; lập được qui trình kiểm nghiệm chất lượng của 

một số mặt hàng thực phẩm. 

2 

82 
Các hoạt chất sinh học 

từ vi sinh vật 

Cung cấp cho sinh việc những kiến thức cơ bản về khái 

niệm và phân loại, tiềm năng ứng dụng của các hợp chất 

có hoạt tính sinh học; các hợp chất có hoạt tính sinh hoc 

từ vi sinh vật; các hoạt chất sinh học ứng dụng trong y 

dược, thực phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học. 

2 

 

16. Công nghệ thông tin 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

1 NLCB của CNMLN 1 

Cung cấp những kiến thức chung về Triết học, 

thế giới quan và phương pháp luận, những kiến 

thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của Phép 

biện chứng duy vật, các quy luật cơ bản của 

Phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức duy 

vật biện chứng, hình thái kinh tế xã hội, Chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. 

2 

Học kỳ 1 

-Dự giảng 

đủ trên 

80% số 

tiết: Điểm 

thành phần 

10% 

-Làm đầy 

đủ các bài 

tập cá 

nhân, kiểm 

tra giữa kì: 

Điểm thành 

phần 30% 

-Thi kết 

thúc học 

phần (hoặc 

bảo vệ đồ 

án): Điểm 

thành phần 

60% 

2 Anh văn 1 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên, cung cấp những kiến thức thiết yếu để 

người học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Elementary, các kỹ thuật học ngoại ngữ để phát 

triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

3 

3 Giải tích 1 

Cung cấp các kiến thức giới hạn và tính liên tục 

của hàm số; định nghĩa và cách tính và ứng dụng 

đạo hàm, vi phân của hàm một biến; định nghĩa, 

tính chất, phương pháp tính tích phân (một lớp 

và suy rộng); những ứng dụng của tích phân xác 

định; về chuỗi số và chuỗi hàm; tích phân nhiều 

lớp và tích phân đường, tích phân mặt, phương 

trình vi phân. 

3 

4 Tin học đại cương + TH 

Học phần nầy trang bị các kiến thức & kỹ năng 

sử dụng máy tính cho tất cả sinh viên các ngành, 

định hướng người học về khả năng ứng dụng 

máy tính & Internet. 

2LT +1 

TH 

5 Pháp luật đại cương 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc trưng, bản 

chất, hình thức nhà nước, chức năng của nhà 

nước; kiến thức cơ bản về nguyên tắc tổ chức và 

bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; đặc điểm, bản chất của pháp luật, 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

hình thức pháp luật; kiến thức cơ bản về hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật của nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam; kiến thức cơ bản về 

thực hiện pháp luật, Vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý, phòng và chống vi phạm pháp 

luật; một số kiến thức cơ bản về luật dân sự, luật 

hành chính, luật hình sự; pháp luật phòng, chống 

tham nhũng, trách nhiệm của công dân trong 

việc phòng chống tham nhũng. 

6 Vật lý 1 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về động 

học và động lực học của chất điểm; các định luật 

Newton; những kiến thức về công và năng 

lượng; định luật bảo toàn năng lượng; động 

lượng và thuyết va chạm; động học và động lực 

học chuyển động quay; các đặc tính nhiệt của 

vật chất và các định luật thứ nhất và thứ hai của 

nhiệt động học. 

3 

7 Đại số tuyến tính 

Học phần này giới thiệu các kiến thức về ma 

trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, 

không gian vector và dạng toàn phương, nhằm: 

+ Trang bị các kiến thức toán học nền tảng phục 

vụ cho các môn chuyên ngành  

+ Tạo cơ sở để học tập nâng cao 

+ Rèn luyện kỹ năng phát biểu các vấn đề thực 

tế thành bài toán lý thuyết. 

2 

8 Giáo dục thể chất 1 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

 

9 Kỹ năng giao tiếp 

Môn học này cung cấp những kiến thức nền tảng 

về kỹ năng giao tiếp, đặc biệt giao tiếp trong 

công  sở (Communication  for  Business).  Kỹ 

năng giao  tiếp giới thiệu cho sinh viên  những 

nguyên lý giao tiếp hiệu quả, và sau đó tập trung 

ứng dụng các nguyên lý này vào các kỹ năng  

viết và nói. Cụ thể sinh viên sẽ được học các 

nguyên lý giao tiếp hiệu quả, giao tiếp với khách 

hàng, cá nhân hoặc nhóm, các nguyên lý về kỹ 

năng giao tiếp viết (tập trung vào kỹ năng viết 

báo cáo, email, thư giao dịch), kỹ năng thuyết 

trình, kỹ năng thương lượng, giải quyết xung 

đột... 

1  

10 Xác suất thống kê 

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản 

về lý thuyết xác suất và thống kê; Lý thuyết xác 

suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và một số luật phân 

phối xác suất; phân phối nhiều chiều; một số quy 

luật số lớn và định lý giới hạn; lý thuyết mẫu; 

ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên; kiểm 

định giả thiết thống kê; phân tích hồi quy. 

3 

Học kỳ 2 

11 NLCB của CNMLN 2 
Cung cấp kiến thức cơ bản về đặc điểm, bản chất 

và quy luật vận động của sản xuất hàng hóa; 
3 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thời kì tự 

do cạnh tranh, thời kì độc quyền và vị trí lịch sử 

của Chủ nghĩa tư bản; kiến thức cơ bản về hình 

thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa và những 

vấn đề kinh tế xã hội cách mạng XHCN; thực 

tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và 

Việt Nam. 

12 Anh văn 2 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; cung cấp những kiến thức thiết yếu để 

người học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Pre-intermediate; các kỹ thuật học ngoại ngữ để 

phát triển kỹ năng tự học tiếng Anh. 

2 

13 

Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Cung cấp nội dung cơ bản của đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;sự ra đời 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh 

giành chính quyền; đường lối kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945 – 1975); đường lối của Đảng thời kỳ đổi 

mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã 

hội phục vụ cho cuộc sống và công tác; đường 

lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây 

dựng và phát triển văn hóa; giải quyết các vấn 

đề XH và đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phát 

triển các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ 

thống hoá các vấn đề khoa học. 

3 

14 Toán rời rạc 

Học phần này trình bày các bài toán trên các cấu 

hình rời rạc là bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài 

toán liệt kê; trên đại số Boole là các khái niệm 

cơ bản, chuẩn tắc hóa, tối thiểu biểu thức Boole; 

trên đồ thị là các khái niệm cơ bản về đồ thị, các 

thuật toán trên đồ thị. 

3 

15 Nhập môn ngành CNTT 

Trang bị cho sinh viên cái nhìn tổng quan về một 

số chuyên ngành, một số nghề cụ thể, và các vị 

trí công việc liên quan đến Công nghệ Thông tin. 

Sau khi các bạn đã học xong phần Kiến thức đại 

cương và Kiến thức cơ sở ngành, các bạn sẽ 

chọn cho mình một chuyên ngành để theo học. 

Việc chọn chuyên ngành sẽ tùy thuộc vào thế 

mạnh, sở thích, khả năng của mỗi bạn, cộng với 

nhu cầu tuyển dụng của xã hội. 

1 

16 Lập trình cơ bản với C 

Học phần  này trang bị những kiến thức và kỹ 

năng lập trình cơ bản, làm nền tảng để sinh viên 

tiếp cận với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, 

lập trình trực quan, lập trình web, lập trình di 

động trên các công cụ và môi trường phát triển 

phần mềm thông dụng; làm cơ sở cho học phần 

có minh họa bằng lập trình C như: Kỹ thuật đồ 

họa, Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Lập trình 

hợp ngữ, … 

4 

(3 LT + 

1TH) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

17 Giáo dục quốc phòng 

Giáo dục quốc phòng góp phần giáo dục toàn 

diện cho học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, 

yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân 

trọng đối với truyền thống đấu tranh chống 

ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác 

trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; 

có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của 

Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc 

phòng - an ninh; có một số kỹ năng quân sự cần 

thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng 

cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, 

sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

4 tuần 

18 Giáo dục thể chất 2 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

Không 

tích lũy 

tín chỉ 

19 Giáo dục thể chất 3 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

Không 

tích lũy 

tín chỉ 

Học kỳ 3 

20 Cơ sở dữ liệu I  

Cơ sở dữ liệu I là học phần cơ sở bắt buộc trong 

chương trình đào tạo chuyên ngành CNTT. Học 

phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản về cơ sở dữ liệu, các mức mô hình hoá, cơ 

sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu. Biết 

cách thiết kế và khai thác có hiệu quả trên cơ sở 

dữ liệu quan hệ. Dùng ngôn ngữ SQL để thao 

tác và truy vấn dữ liệu. Rèn luyện kỹ năng làm 

việc trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu. 

2 

21 TH Cơ sở dữ liệu I  

Học phần  này trang bị cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các mức mô hình 

hoá, cơ sở toán học liên quan đến cơ sở dữ liệu. 

Biết cách thiết kế và khai thác có hiệu quả trên 

cơ sở dữ liệu quan hệ. Dùng ngôn ngữ SQL để 

thao tác và truy vấn dữ liệu. Rèn luyện kỹ năng 

làm việc trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu 

biểu. 

1 

22 Anh văn 3 

Mở rộng kỹ năng nghe, nói đọc và viết cho sinh 

viên; Cung cấp những kiến thức thiết yếu để 

người học có thể giao tiếp thành công ở mức độ 

Pre-intermediate; Cung cấp các kỹ thuật học 

ngoại ngữ để phát triển kỹ năng tự học tiếng 

Anh. 

2 

23 Mạng máy tính 

Cung cấp những khái niệm tổng quan về mạng 

máy tính, bao gồm mô hình tham chiếu OSI, 

TCP/IP và các chuẩn mạng; những khái niệm, 

nguyên lý cơ bản về tín hiệu, truyền tín hiệu. 

Sinh viên được tìm hiễu sâu về mô hình TCP/IP 

như các giao thức trong các tầng đặc biệt là tầng 

3 

(2 LT + 

1TH) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

mạng và tầng vận chuyển. Ngoài ra sinh viên 

cũng được làm quen với các dịch vụ mạng cơ 

bản, kỹ thuật mạng không dây và bảo mật mạng. 

24 Cấu trúc máy tính 

Học phần náy trang bị những kiến thức cơ bản 

về tổ chức máy tính và nguyên tắc hoạt động. 

Nhận diện được các thành phần của máy tính để 

biết được nguyên lý lập trình điều khiển thiết bị. 

2 

25 Tin học văn phòng 

Học phần  này trang bị những kiến thức và kỹ 

năng chuyên nghiệp để khai thác và sử dụng các 

trình ứng dụng của bộ MS Office trong công tác 

văn phòng. Khai thác các tính năng cao cấp 

chuyên sâu trong các công việc: Soạn thảo văn 

bản với trình ứng dụng Word, Tạo và làm việc 

trên  bảng tính với trình ứng dụng Excel, Tạo 

một báo cáo công việc với trình ứng dụng Power 

Point.  

Người học hoàn thành tốt học phần nầy phải đạt 

được những kiến thức & kỹ năng sử dụng các 

công cụ MS Office một cách chuyên nghiệp, có 

thể giảng dạy tin học văn phòng sau khi học. 

3 

(2 LT + 

1TH) 

26 Thíết kế web 

Học phần này trang bị cho người học những kiến 

thức cơ bản về Internet, cách tạo một Website 

đơn giản, cung cấp kiến thức nền tảng trong việc 

thiết kế Website với công nghệ HTML, CSS tạo 

tiền đề cho việc phát triển và lập trình Web 

động. Đồng thời giúp cho sinh viên hiểu được 

nguyên tắc thiết kế và quản lý một Website tĩnh 

với cấu trúc đơn giản với đầy đủ những công cụ 

cơ bản có sẵn hộ trợ cho việc thiết kế Web, cung 

cấp các phương pháp thiết kế Web cơ bản bằng 

Photoshop, Dreamweaver, biết cách quản lý và 

xuất bản Website lên Internet. 

3 

(2 LT + 

1TH) 

27 Lý thuyết đồ thị 

Học phần này trang bị cho sinh viên các khái 

niệm, tính chất, các kết quả cơ bản của lý thuyết 

đồ thị và một số thuật toán trên đồ thị từ đó ứng 

dụng của lý thuyết đồ thị trên nhiều lĩnh vực 

khác của khoa học, đời sống xã hội. 

2 

28 Tư duy thiết kế 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

thiết kế: 

● Tư duy màu trong thiết kế: Cách sử dụng hệ 

màu, nguyên lý bánh xe màu và tính cách màu 

qua ví dụ thực tế. 

● Bố cục: Các nguyên lý trong phân tích bố cục, 

các vấn đề bố cục cần nên tránh. 

● Nguyên lý sắp đặt chữ: Lựa chọn fonts chữ, 

các kiểu chữ và nguyên tắc phối hợp chữ phù 

hợp thị giác. 

● Lý thuyết thiết kế giao diện: Những điều kiện 

để có một sản phẩm tốt, các lý thuyết cơ bản 

về thiết kế UI/UX. 

● Các công việc trong lĩnh vực thiết kế. 

1 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

29 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư 

tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, Hồ Chí Minh; 

Tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, 

kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách 

mạng nước ta; Góp phần xây dựng nền tảng đạo 

đức con người mới. 

2 

Học kỳ 4 

30 Giáo dục thể chất 4 

Củng cố và giữ gìn sức khỏe, phát trển thể chất 

bình thường, duy trì năng lực hoạt động, phát 

triển toàn diện các tố chất thể lực, kỹ năng vận 

động để hoạt động nghề nghiệp tốt. 

Không 

tích lũy 

tín chỉ 

31 
Cấu trúc dữ liệu & 

giải thuật 

Học phần  này trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về cách thức tổ chức dữ liệu của các 

ngôn ngữ lập trình, vận dụng các cấu trúc dữ liệu 

vào việc giải các bài toán thực tế trên máy tính. 

Giới thiệu một số thuật tóan về sắp xếp dữ liệu, 

tìm kiếm dữ liệu, xử lý chuỗi. Tạo cơ sở để học 

sinh hiểu được bản chất các phần mềm yêu cầu 

cao về giải thuật như các Từ điển, Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu.. tạo cơ sở để học sinh sử dụng các 

cấu trúc dữ liệu đã được xây dựng sẵn trong thư 

viện các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. 

4 (3 LT 

+ 1 TH) 

32 Cơ sở dữ liệu II 

Học phần  này trang bị các kiến thức & kỹ năng 

nâng cao của việc thiết kế & thực thi CSDL 

hướng đến môi trường phân tán: Thiết kế & 

chuẩn hóa CSDL, tối ưu hóa truy vấn dữ liệu, 

giải quyết tương tranh trong môi trường đa 

người dùng, quản lý transaction, tổ chức thủ tục, 

hàm  và các trigger bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, 

quản trị hệ thống DBMS. 

3 (1 LT 

+ 1 TH) 

33 Công Nghệ XML 

+ Là một bộ môn thuộc lĩnh vực có tính ứng 

dụng, XML được sử dụng để trao đổi trong tin 

trong một ứng dụng lớn, và được sử dụng để 

truyền trong các gói dữ liệu trong webservice. 

+ Các chủ đề trọng tâm của học phần bao gồm 

ngôn ngữ XML, các lớp xây dựng sẵn trên nền 

.NET Framwork để truy cập và thao tác cơ sở dữ 

liệu phi quan hệ XML. Ngoài ra sinh viên cũng 

được nghiên cứu ngôn ngữ truy vấn tích hợp 

LINQ. 

+ Mức độ cập nhật của học phần: Sử dụng tốt 

hai lớp XmlDocument (khá trung thành với mô 

hình DOM của W3C) và lớp mạnh nhất của 

.NET Framework là Xdocument. 

+ Học phần Công nghệ XML và ứng dụng là 

một trong môn học của chuyên ngành Công 

nghệ phần mềm. Ngoài lĩnh vực lập trình, người 

học có thể vận dụng để cấu hình các hệ thống 

bằng tệp XML như phần mềm SQL Server hay 

Tomcat… 

3 (1 LT 

+ 1 TH) 

34 Lập trình HĐT Java 
Môn học đi sâu giới thiệu cách tiếp cận hướng 

đối tượng đối với việc lập trình, với ngôn ngữ 

3 (2LT + 

1TH) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

minh họa là Java. Mục tiêu là giúp cho sinh viên 

có được một hiểu biết tốt về các khái niệm cơ 

bản của lập trình hướng đối tượng như đối 

tượng, lớp, phương thức, thừa kế, đa hình, và 

interface, đi kèm theo là các nguyên lý căn bản 

về trừu tượng hóa, tính mô-đun và tái sử dụng 

trong thiết kế hướng đối tượng. 

35 Đồ họa máy tính 

Học phần trình bày các thuật toán cơ bản được 

cài đặt trong các trình ứng dụng đồ họa, kỹ thuật 

tạo nên các hình ảnh fractal, các phép biến đổi 

hình ảnh hai chiều, các phương pháp làm trơn 

đường. 

+ Học phần gồm các phần: khái quát hệ thống 

đồ họa nói chung và độ họa máy tính nói riêng, 

các thuật toán cơ bản, hình học fractal, các phép 

biến đổi affine hai chiều, các mô hình đường 

cong. 

2 

36 Quản trị Mạng 

Học phần này cung cấp các kiến thức liên quan 

đến hệ thống mạng máy tính, các kỹ năng để 

quản lý một hệ thống mạng hoàn chỉnh. Giới 

thiệu các kỹ thuật cơ sở làm nền tảng căn bản 

cho việc triển khai, lắp đặt, bảo trị và quản trị hệ 

thống mạng trong một doanh nghiệp. 

3 (2LT + 

1TH) 

37 Khởi nghiệp-việc làm 

Trang bị những kiến thức cơ bản về nghề doanh 

nhân và tư duy người doanh nhân, tư duy phân 

tích các bước tạo lập doanh nghiệp; Vận dụng 

được các phương pháp tìm kiếm và lựa chọn ý 

tưởng kinh doanh; 

Biết cách tạo lập và kiểm tra mô hình kinh doanh 

có hiệu quả, biết cách viết kế hoạch kinh doanh 

chuyên nghiệp và hiệu quả; Cung cấp những 

kiến thức cơ bản về marketing, sản xuất, nhân 

lực và tài chính phục vụ quá trình khởi nghiệp; 

Xây dựng tinh thần và thái độ khởi nghiệp 

nghiêm túc. 

1  

38 Lập trình Java II 

Học phần này trang bị kiến thức và kỹ năng lập 

trình Java nâng cao, đề cập các chủ đề lập trình 

đa luồng, lập trình mạng với socket, lập trình 

phân tán với RMI, lập trình CSDL nâng cao với 

JDBC, lập trình component với JavaBean, lập 

trình GUI nâng cao,lập trình servlet,  làm cơ sở 

để tiếp cận các hướng lập trình ứng dụng theo 

mô hình phân tán. 

3 (2LT + 

1TH) 

Học kỳ 5 

39 Cơ sở dữ liệu II 

Học phần  này trang bị các kiến thức & kỹ năng 

nâng cao của việc thiết kế & thực thi CSDL 

hướng đến môi trường phân tán: Thiết kế & 

chuẩn hóa CSDL, tối ưu hóa truy vấn dữ liệu, 

giải quyết tương tranh trong môi trường đa 

người dùng, quản lý transaction, tổ chức thủ tục, 

hàm  và các trigger bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, 

quản trị hệ thống DBMS. 

3 (2LT + 

1TH) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

40 Đồ họa ứng dụng 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về tin học đồ họa Corel Draw vàPhotoshop. Từ 

đó, sinh viên có khả năng ứng dụng những phần 

mềm này để thiết kếmenu, poster quảng cáo 

món ăn, thực phẩm và tổ chức sự kiện. 

2 

41 
Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

Củng cố kiến thức về ngoại ngữ, trang bị thêm 

cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về 

tiếng anh trong ngành CNTT. 

2 

42 Trí tuệ nhân tạo 

Học phần này giới thiệu các khái niệm và các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. 

Đây là lĩnh vực cung cấp các kĩ thuật cơ sở làm 

nền tảng cho việc xây dựng các hệ thống thông 

minh, có khả năng giải quyết vấn đề tương tự 

như con người. Học phần đề cập đến các kĩ thuật 

quyết vấn đề với các chiến lược tìm kiếm, các 

phương pháp biểu diễn và xử lí tri thức. 

3 

43 Lập trình trực quan 

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng phát 

triển ứng dụng bằng kỹ thuật lập trình trực quan, 

hướng cho sinh viên tiếp cận với môi trường 

phát triển của Visual stdio.net các ứng dụng đồ 

họa qua giao diện đồ họa, xử lý các sự kiện 

tương tác người dùng. Phát triển ứng dụng tích 

hợp cơ sở dữ liệu. Khai thác các tiện ích đóng 

gói, cài đặt và tạo giao diện trợ giúp. 

3 (2LT + 

1TH) 

44 

Phân tích thiết kế hệ 

thống hướng đối 

tượng 

 Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

sau:  

- Kiến thức tổng quát về quá trình phân tích và 

thiết kế HTTT theo cách tiếp cận hướng đối 

tượng trong quá trình sản xuất phần mềm.  

- Kiến thức về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất 

(UML).  

- Cách thức sử dụng công cụ Rational Rose hỗ 

trợ cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống 

Môn học sẽ được dẫn dắt từ bước xác định yêu 

cầu của khách hàng, phân tích hệ thống đến thiết 

kế hoàn chỉnh một hệ thống mới. 

3 

45 
TTCM Thiết kế Cơ sở 

dữ liệu 

● Học phần giúp sinh viên tìm hiểu và phân tích 

hiện trạng quản lý tổ chức của cơ quan, xí 

nghiệp hoặc công ty.; tìm hiểu thực tế quản lý 

dữ liệu, sử dụng kiến thức đã học để thiết kế và 

chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, giúp cho việc tin học 

hóa, đề xuất phương án cải tạo ứng dụng công 

nghệ thông tin trong đơn vị mà sinh viên đến 

thực tập. rèn luyện kỹ năng tiếp cận trong môi 

trường thức tế, kỹ năng viết báo cáo và làm việc 

theo nhóm. 

2 

Học kỳ 6 

46 Đồ án phần mềm I 

● Sản phẩm của học phần nầy là tài liệu phân tích 

thiết kế của một dự án công nghệ thông tin, theo 

chủ đề và mục tiêu do sinh viên tự chọn, hướng 

đến sản phẩm phần mềm cho một đơn vị với các 

mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Tài liệu nầy – là bản 

2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

thiết kế cho sản phẩm sẽ được thi công ở học 

phần Đồ án phần mềm 2. Đề tài cho đồ án nên 

được chọn liên kết với học phần TTCM thiết kế 

CSDL. 

47 Công nghệ phần mềm 

● Học phần này đưa ra những khó khăn của việc 

phát triển các phần mềm phức tạp, từ đó giới 

thiệu sự ra đời của lĩnh vực Công nghệ phần 

mềm. Trình bày các tiến trình cơ bản phát triển 

phần mềm. Sau đó, tương ứng với mỗi giai đoạn 

phát triển của các tiến trình, học phần giới thiệu 

một số các phương pháp và kỹ thuật ứng dụng 

trong các bước phát triển phần mềm. 

2 

48 
Lập trình web 

nâng cao 

+ Là một bộ môn thuộc lĩnh vực ứng dụng, sinh 

viên sử dụng các kiến thức đã học như Ngôn ngữ 

lập trình, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ 

thống để xây dựng một ứng dụng web cho cá 

nhân, tổ chức bằng các phần mềm mã nguồn mở. 

Từ những ứng dụng này sinh viên có thể áp dụng 

cho các phần mềm khác như Java hay C# v.v. 

Sự hiểu biết về lĩnh vực này cũng giúp ích cho 

sinh viên trong việc quản trị một website cho 

một tổ chức. 

+ Các chủ đề trọng tâm của học phần bao gồm 

ngôn ngữ PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 

và những vấn đề lập trình cơ sở dữ liệu 

(MySQL, SQL Server) bằng ngôn ngữ PHP theo 

phương pháp truyền thống cũng như sử dụng 

giao diện PDO. 

+ Mức độ cập nhật của học phần: sử dụng phiên 

bản mới nhất của ngôn ngữ PHP, hệ quản trị 

CSDL MySQL và SQL Server, đồng thời nhấn 

mạnh đến giao diện PDO là công cụ lập trình 

mạnh nhất của PHP. 

+ Học phần Lập trình web nâng cao là phần tiếp 

nối của học phần Thiết kế web, hoàn thiện kiến 

thức và lỹ năng thiết kế web và lập trình ở 

Client-side và Server-side. Sinh viên có cơ hội 

hoàn thiện kỹ năng lập trình dựa trên nền tảng 

công nghệ web, một trong những chủ đề quan 

trọng của lĩnh vực công nghệ phần mềm hiện 

nay. 

3 (2LT + 

1TH) 

49 Kiểm thử phần mềm 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về kiểm thử phần mềm, các qui trình kiểm thử 

phần mềm và các kiến thức cơ bản trong thiết kế 

và cài đặt kiểm thử phần mềm. Giúp sinh viên 

có khả năng thiết kế, kiểm thử và đánh giá hiệu 

quả một phần mềm. Ngoài ra, học phần này giới 

thiệu  một số công cụ hỗ trợ quản lý lỗi, kiểm 

thử tự động, làm nền tảng cho sinh viên có thể 

xây dựng được phần mềm có chất lượng cao. 

2 

50 
Chuyên đề Cơ sở dữ 

liệu 

Củng cố kiến thức về CSDL, giúp sinh viên: 

- Thiết kế các lớp đối tượng quản lý dữ liệu. 
2 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

- Nghiên cứu một số framework lưu trữ đối 

tượng: Hibernate, EJB3, JDO, … 

- Sử dụng thành thạo framework Hibernate 

51 Chuyên đề phần mềm 

Học phần này tập trung vào việc tăng cường vận 

dụng các kiến thức đã học vào các công việc 

thực tế, từ việc phát hiện bài toán, nghiên cứu 

khảo sát và phân tích lựa chọn giải pháp ứng 

dụng CNTT. Kết quả cần được thể hiện qua các 

nội dung chính sau:  

- Tìm hiểu về thị trường lao động và các vị trí 

công việc trong thực tế yêu cầu; - Phân tích và 

lựa chọn một số vị trí làm việc mà sinh viên 

mong muốn tham gia sau khi ra trường dựa trên 

việc tìm hiểu thị trường lao động và nhu cầu, 

trình độ của cá nhân;  

- Phân tích những yêu cầu cần có cả về năng lực 

chuyên môn, kỹ năng công việc… để thực hiện 

tốt trong những vị trí công việc đã lựa chọn;  

- Triển khai một nhiệm vụ cụ thể hoặc một công 

việc cụ thể đối với một vị trí sẽ làm việc sau này 

mà sinh viên đã lựa chọn (có đầy đủ và chi tiết 

các bước thực hiện cũng như kết quả triển khai). 

2 

52 
Công cụ và môi trường 

mã nguồn mở 

Học phần giới thiệu cho sinh viên hiểu được thế 

nào là phần mềm tự do, phần mềm mã nguồn 

mở, một số giấy phép phần mềm mã nguồn mở 

phổ biến và  những lợi ích của việc sử dụng phần 

mềm mã nguồn mở. Từ đó giúp cho sinh viên 

hoàn thiện kiến thức để phát triển phần mềm một 

cách chủ động. 

2 

53 Quản trị dự án CNTT 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc hiệu quả 

cho hoạt động quản lý hoặc tham gia làm việc 

trong các dự án CNTT. 

2 

54 Thương mại điện tử 

Cung cấp kiến thức về công nghệ internet, các 

mô hình thương mại điện tử và khám phá các 

ứng dụng kinh doanh của công nghệ phát triển 

này. Học phần sẽ giúp sinh viên xác định các 

nguyên tắc và khái niệm cần thíêt để mô tả và 

phân tích các mô hình kinh doanh trực tuyến, hệ 

thống thanh toán điện tử, marketing trực tuyến. 

3 

Học kỳ 7 

55 
Dự án khởi nghiệp 

CNTT 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

nhằm hỗ trợ khởi nghiệp từ các dự án CNTT. 
1 

56 Điện toán đám mây 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các khái 

niệm cơ bản, các kiến thức thực tiễn về điện toán 

đám mây, quản lý đám mây, các vấn đề bảo mật 

của điện toán đám mây, phát triển và tạo các ứng 

dụng dựa trên đám mây. 

2 

57 Thị giác máy tính 

Thị giác máy tính là một nhánh của trí tuệ nhân 

tạo, bao gồm lý thuyết và các kỹ thuật liên quan 

nhằm mục đích tạo ra một hệ thống nhân tạo có 

thể nhận thông tin từ các hình ảnh. Hiểu một 

3 (2LT + 

1TH) 
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STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

cách đơn giản, thị giác máy tính là khoa học và 

công nghệ làm cho máy tính của thể “nhìn” 

được. Học phần Thị giác máy tính khối kiến 

thức chuyên ngành, giới thiệu các khái niệm và 

ứng dụng trong lĩnh vực thị giác máy tính bao 

gồm: mô hình camera, xử lý ảnh ở mức thấp như 

lọc và phát hiện đường biên, ở mức độ trung 

bình như phân vùng ảnh và phân nhóm ảnh cũng 

như ở mức độ cấp cao như nhận dạng đối tượng, 

nhận dạng mẫu. 

58 Đồ hoạ đa truyền thông 

Học phần này giới thiệu về công nghệ 

Multimedia cũng như các hướng nghiên cứu của 

lĩnh vực đồ họa đa truyền thông. 

2 

59 Lập trình trên ĐTDĐ 

Học phần này giúp sinh viên tìm hiểu về nền 

tảng của lập trình di động, luyện tập dựa trên nền 

tảng lập trình trực tuyến dưới sự hướng dẫn và 

giám sát của giáo viên. Lớp học theo hướng từ 

lý thuyết đến thực hành lập trình thông qua việc 

tạo các ứng dụng đơn giản. Từng bước sinh viên 

có thể tạo ra một ứng dụng Android, hiểu rõ kĩ 

năng lập trình di động nói chung và Android nói 

riêng. 

3 (2LT + 

1TH) 

60 
Học kỳ doanh nghiệp 

CNTT 

Củng cố những kiến thức đã học, tham gia vào 

các dự án thực tế tại doanh nghiệp. 
5 

61 
Đồ án Tốt nghiệp 

CNTT 

Học phần nầy chú trọng các kỹ năng và các vấn 

đề nảy sinh trong giai đoạn thực thi của 1 dự án 

phần mềm. Đề tài được chọn là phần mềm đã 

được phân tích thiết kế ở học phần Đồ án phần 

mềm I. Sinh viên lựa chọn giải pháp công nghệ 

& thực thi sản phẩm theo thiết kế đã được duyệt, 

hoàn thiện các khâu kiểm thử, cài đặt, triển khai, 

viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

10 Học kỳ 8 

Bảo vệ 

trước hội 

đồng và 

được Hội 

đồng đánh 

giá 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài 

liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện 

tử) 

1 
Giáo trình Quản trị thương mại bán lẻ - TS. 

Đặng Văn Mỹ-NXB Giáo dục Việt Nam 
2015  

Số đăng ký KHXB:1298-

2015/CXBIPH/2-720/GD  

2 

Giáo trình Quản trị thương mại bán lẻ - TS. 

Đặng Văn Mỹ-NXB Chính trị quốc gia sự 

thật  

2017  
Số đăng ký xuất bản: 411-

2017/CXBIPH/5-80/CTQG  

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

Trình 

độ đào 

tạo 

STT Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt Ghi chú 

Tiến sĩ          Không có 
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Trình 

độ đào 

tạo 

STT Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt Ghi chú 

Thạc sĩ          Không có 

Đại học       

 01 

Thiết kế tuyến đường liên 

thị trấn Đông Phú và xã 

Quế Phong, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Văn Việt 

Hồ Thanh Tài 

Trần Thị 

Thu Thảo 

Thiết kế quy hoạch 

thoát nước; thiết kế 

trắc dọc;… 

 1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 02 

Thiết kế tuyến đường nối 

liên thị trấn Ba Tơ và xã 

Ba Lê. Huyện Ba Tơ, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Xuân Báu 

Thới Duy Khoa 

Trần Thị 

Thu Thảo 

Xác định cấp thiết kế 

và tính toán các chỉ 

tiêu kỹ thuật của 

tuyến; thiết kế bình ðồ 

tuyến;… 

 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 03 

Thiết kế tuyến đường từu 

thị trấn ĐakGlei, Ngọc 

Hồi, Đak To, Đak Hà, Tp. 

Kon Tum 

Nguyễn Chơn 

Song 

Trần Văn Khánh 

Trần Thị 

Thu Thảo 

Xác định cấp thiết kế 

và tính toán; Thiết kế 

bình ðồ tuyến;… 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 04 

Thiết kế tuyến đường nối 

xã An Hòa với xã An Tân 

thuộc huyện An Lão  , 

Tỉnh Bình Định 

Nguyễn Tấn Đạt 

Lê Đức Tuấn Anh 

Trần Thị 

Thu Thảo 

Thiết kế cơ sở; Thiết 

kế kỹ thuật đoạn tuyến 

KM00 ÷ KM1;…  

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 05 

Thiết kế tuyến đường đi 

qua 2 huyện Hòa Vang và 

quận Ngũ Hành Sơn . TP 

Đà Nẵng 

Võ Khắc Nguyện 

Phạm Phong 

Sương 

Võ Hải Lăng 

Cấp hạng và các chỉ 

tiêu kỹ thuật của 

tuyến; Thiết kế bình 

đồ;... 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 06 

Thiết kế tuyến đường đi 

qua 2 xã Tân An - Cư An , 

Tỉnh Gia Lai 

Trần Ngọc Minh 

Nguyễn Quốc Tấn 
Võ Hải Lăng 

Thiết kế cơ sở; Thiết 

kế kỹ thuật đoạn tuyến 

km;... 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 07 

 

Kiểm thử tự động ứng 

dụng udigo admin trên 

nền tảng protractor 

 

Lê Thị Hồng 

Duyên 

Nguyễn 

Thanh Bình 

Các khái niệm chung 

trong kiểm thử phần 

mềm; Tổng quan về 

công cụ protractor và 

các công cụ hỗ trợ;… 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 08 
Xây dựng website du lịch 

danangfreewalkingtour 

Nguyễn Thanh 

Bằng 

Huỳnh Hữu 

Hưng 

Giới thiệu chung về dự 

án và công nghệ hỗ 

trợ; Quá trình thực 

hiện;… 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 09 
Kiểm thử tự động với 

APPIUM trên ANDROID 
Lý Kiều Hoa 

Huỳnh Hữu 

Hưng 

Cơ sở lý thuyết về 

kiểm thử phần mềm; 

Phân tích và thiết kế 

đồ án;…  

 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 10 
Ứng dụng và quản lý đặt 

vé xe giường nằm 

Nguyễn Thành 

Đức 

Nguyễn 

Thanh Bình 

Phân tích thiết kế hệ 

thống; Thử nghiệm và 

đánh giá;… 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 11 

Sử dụng phần mềm etap 

tính toán  

Và phân tích xuất tuyến 

473 – Thành phố Kon 

Tum 

 

Nguyễn Quốc Bảo 

Trần Đình Ouốc 

Cường 

Nguyễn Sĩ Đại 

Nguyễn Thái Phan 

Trương Thị 

Hoa 

Đánh giá hiện trạng 

lưới điện phân phối 

Thành phố Kon Tum; 

Giới thiệu etap và các 

ứng;… 

 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 12 

Thí nghiệm về phóng điện 

màn chắn Dbd (dielectric 

barrier discharge) 

Lê Trường Chỉnh 

Phạm Văn Vệ 

La Thanh Việt 

Trương Thị 

Hoa 

Tổng quan về plasma; 

Nguồn cao áp một 

chiều;… 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 
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Trình 

độ đào 

tạo 

STT Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt Ghi chú 

 13 
Mô hình bãi đổ xe thông 

minh 

Nguyễn Ngọc Hải 

Nguyễn Thanh 

Hoàng  

Lê Minh Trường 

Dương 

Quang Thiện 

Tổng quan các linh 

kiện chính; Lập trình 

và điều khiển mô 

hình;… 

 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 14 

Thiết kế trạm sạc xe điện 

sử dụng năng lượng mặt 

trời trong các khu du lịch 

tại việt nam 

Lê Ngọc Lai 

Nguyễn Quang 

Trung 

Huỳnh Văn Liên 

Hiệp 

Trần Lê 

Nhật Hoàng 

Tổng quan về hệ thống 

pin mặt trời; Giới thiệu 

mô hình nghiên 

cứu;… 

 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 15 

Lắp ráp, lập trình điều 

khiển mô hình phân loại 

sản phẩm theo  

Màu sắc 

 

Cao Văn Sơn  

Lê Ngọc Hơn 

Dương Ngọc Ánh  

Phạm Quang Lãm  

 

Nguyễn Đức 

Quận 

Tổng quan về phân 

loại sản phẩm; Giới 

thiệu thiết bị điều 

khiển lập trình;… 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 16 

Thiết kế đường ô tô nối 2 

điểm huyện Đak Tô – 

Tỉnh KT 

Nguyễn Phan 

Phước Bảo 

Trần Thị 

Thu Thảo 
 1 bản cứng 

 17 

Thiết kế đường ô tô nối 2 

xã Hòa Ninh – Hòa Phú – 

Hòa Vang – Đà Nẵng 

Nguyễn Đức Công Võ Hải Lăng  
 

1 bản cứng 

 18 

Thiết kế đường ô tô nối 2 

điểm huyện Đak Tô – 

Tỉnh KT 

Nguyễn Hữu 

Hoàng Duy 

Trần Thị 

Thu Thảo 
 1 bản cứng 

 19 

Thiết kế tuyến nối xã Tân 

Cảnh – Đak Tô – Kon 

Tum 

Trần Công Dương 
Võ Đức 

Hoàng 
 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 20 

Thiết kế tuyến  nối 2 xã 

Tiên Lộc – Tiên Thọ - 

Quảng  Nam 

Trần Mạnh Quốc 

Khánh 
Võ Hải Lăng  

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 21 

Thiết kế tuyến nối xã Tân 

Cảnh – Đak Tô – Kon 

Tum 

Võ Bá Sinh 
Võ Đức 

Hoàng 
 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 22 

Thiết kế tuyến  nối Phú 

Lộc – Tam Giang – Đak 

Lak 

Mai Xuân Tài Võ Hải Lăng  1 bản cứng 

 23 

Thiết kế tuyến  nối 2 xã 

Tiên Lộc – Tiên Thọ - 

Quảng  Nam 

Nguyễn Văn 

Thanh 
Võ Hải Lăng  

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 24 

Thiết kế đường ô tô nối 2 

xã Hòa Ninh – Hòa Phú – 

Hòa Vang – Đà Nẵng 

Trần Hữu Tiến Võ Hải Lăng  1 bản cứng 

 25 

Thiết kế tuyến nối xã Cát 

Hạnh - Mỹ Thành – Phù 

Cát – Bình Định 

Bùi Thị Hương 

Trà 

Trần Thị 

Thu Thảo 
 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 

 26 

Thiết kế tuyến nối xã Cát 

Hạnh - Mỹ Thành – Phù 

Cát – Bình Định 

Bùi Thị Như Ý 
Trần Thị 

Thu Thảo 
 

1 bản 

cứng+1 file 

PDF 
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G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng Trình độ đào tạo 

Chuyên ngành đào 

tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu 

tham dự 

1 
Semimar: Trao đổi về hoạt động giảng 

dạy kỹ năng mềm cho sinh viên 
20/8/2020 Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
30 

2 

Semimar: Đánh giá mức độ đáp ứng 

của chương trình ngành Quản trị kinh 

doanh so với tiêu chuẩn kiểm định 

thông tư 04/2016 

27/11/2020 
Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
30 

3 

Semimar: Thảo luận điều chỉnh nội 

dung các học phần trong chương trình 

ngành kế toán phù hợp với chương 

trình đào tạo của ACCA 

24/11/2020 
Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
30 

4 

Semimar: Phân tích dữ liệu bảng bằng 

Stata trong nghiên cứu khoa học và 

Định vị thương hiệu Khoa Kinh tế 

22/12/2020 
Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
30 

5 
Semimar: Đào tạo trực tuyến khối 

ngành kỹ thuật 
26/11/2020 

Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
30 

6 

Semimar: Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong giảng dạy ngoại ngữ thông 

qua tích hợp nội dung đa phương tiện 

4/1/2021 
Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
20 

7 
Semimar: Phương pháp giảng dạy các 

môn Chính trị - Luật 
26/2/2021 

Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
20 

8 

Hội thảo khoa học “Dạy học theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực 

của học sinh lớp 1” 
26/12/2020 

Phân hiệu ĐHĐN 

tại Kon Tum 
50 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì 

và các thành 

viên 

Đối tác trong 

nước và quốc 

tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng 

dụng thực 

tiễn 

1 

 Nghiên cứu tách chiết, phân tích 

thành phần hóa học và đánh giá hoạt 

tính chống oxy hóa của các hợp chất 

chiết xuất từ quả ngũ vị tử 

(Schisandra chinensis Baill) 

Ths. Lê Thị 

Thu Trang  
  2020-2022  160 triệu  

 2 bài báo 

ISI 
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K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo hoặc 

các chương trình đào 

tạo 

Thời điểm 

đánh giá ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1               

2               

 

  
 Kon Tum, ngày    tháng    năm 2021                                                                                            

Q. GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 


