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THƢ NGỎ CỦA HIỆU TRƢỞNG 

 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường công lập trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. Trải qua 25 năm xây dưṇg và phát triển , Nhà trường 

đa ̃đào taọ hàng chục ngàn cử nhân trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp có chất 

lươṇg cao phuc̣ vu ̣đắc lưc̣ cho sự nghiệp công nghiêp̣ hóa , hiêṇ đaị hóa TP. Hồ Chí Minh 

nói riêng và của cả nước nói chung. Chất lượng đào tạo của nhà trường không ngừng được 

nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đội ngũ giảng viên 100% đạt chuẩn quy định 

trở lên, cơ sở vâṭ chất trang thiết bi ̣ đươc̣ đầu tư hiêṇ đaị . Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh tự hào là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy được các thí sinh, các bậc phụ huynh lựa 

chọn, được các đơn vị sử dụng lao động và xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo . Đạt 

được thành tích trên là nhờ sự đóng góp của tập thể sư phạm nhà trường, sự cống hiến của 

các thế hệ thầy, cô giáo là lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên qua các thời kỳ đã 

ra sức xây dựng và phát triển nhà trường. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội, trong thời gian qua nhà 

trường đã tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác đào tạo với các trường Đaị hoc̣ , Cao 

đẳng, các tổ chức trong nước và quốc tế để t ăng cường liên kết đào taọ nhằm thực hiện đa 

dạng hóa loại hình đào tạo, mở rộng ngành nghề đào tạo, phát triển các ngành đào tạo mới 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Tăng cường hơn nữa các biêṇ pháp nhằm không 

ngừng nâng cao chất lươṇg đào taọ , khẳng điṇh thương hiêụ đào taọ chất lươṇg cao của nhà 

trường trong thời kỳ hôị nhâp̣ . Tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h tuyển dụng, đào taọ và bồi 

dưỡng nâng cao trình đô ̣đôị ngũ cán bộ quản lý, giảng viên về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu 

cầu trước mắt và lâu dài . Tích cực đầu tư cơ sở vật c hất, trang thiết bi ̣ hiêṇ đaị phuc̣ vu ̣ cho 

quá trình đào tạo . Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng 

viên và học sinh – sinh viên nhà trường. Mục tiêu định hướng của nhà trường là phấn đấu 

xây dưṇg nhà trường trở thành trường Cao đẳng đào taọ chất lươṇg cao của Việt Nam , phấn 

đấu từng bước đạt đẳng cấp trong khu vực. 

 

HIỆU TRƢỞNG 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƢỜNG 

 

Cách đây 25 năm, ngày 15/9/1989 theo Quyết định số 536/QĐ-UB của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học Kinh tế thành phồ Hồ Chí Minh được thành 

lập trên cơ sở hợp nhất 4 trường Trung học chuyên nghiệp: Trung học Tài chánh, Trung học 

Kế hoạch, Trung học Thương nghiệp, Trung học Lao động tiền lương. Trong quá trình phấn 

đấu vươn lên của tập thể cán bộ công chức, viên chức  nhà trường, được sự chỉ đạo sâu sát 

cũng như sự hỗ trợ qúy báu của lãnh đạo các cấp, ngày 3/2/2005 Trường Cao đẳng Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

trên cơ sở của trường Trung học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH – 

HĐH thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Để tạo nguồn nhân lực chất lượng tốt, trước 

hết cần có một chương trình đào tạo hoàn chỉnh, cho nên trong 25 năm hoạt động nhà 

trường đã xây dựng hoàn chỉnh nội dung chương trình cho 9 chuyên ngành đào tạo đối với 

bậc TCCN (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin học, Kế toán hành chính sự nghiệp, Nghiệp 

vụ thuế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại dịch vụ, Kinh doanh xuất nhập khẩu, 

Hướng dẫn viên du lịch, Nghiệp vụ tiếp tân khách sạn nhà hàng) và 5 ngành đào tạo cho bậc 

Cao đẳng (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh, Công tác xã hội) 

đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng  được nhu cầu của xã hội. 

Hai mươi lăm năm qua, quá trình phát triển nhà trường gắn liền với quá trình phát triển 

đội ngũ giảng viên, ngày nay trường đã có một đội ngũ giảng  viên 100% đạt chuẩn trở lên, 

trong đó trên 54,6%  giảng viên có trình độ Thạc sĩ, có 3 giảng viên đang làm nghiên cứu 

sinh, 28% đang học cao học, 100% giảng viên đã có chứng chỉ sư phạm. Đến nay, nhà 

trường đã đào tạo và cung cấp khoảng gần 40.000 học sinh – sinh viên có trình độ Cao đẳng 

và Trung cấp chuyên nghiệp cho thành phố và các tỉnh lân cận, góp phần thực hiện sự 

nghiệp CNH –HĐH thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. 

Sự phấn đấu vươn lên của nhà trường trong 25 năm qua đã được các cấp lãnh đạo 

Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ và Nhà nước ghi nhận. Nhiều năm qua 

trường được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trao nhiều bằng 

khen và cờ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công 

tác góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc và  được Chủ tịch nước trao Huân chương 

lao động hạng ba. 

 



5 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 
 

1. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 6.590,1 m2 

2.  Diện tích sàn xây dựng sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 9.246,3 m2 

- Nơi làm việc: 684,7 m2    

- Nơi học:  6.464 m2 

3.  Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

- Tổng diện tích phòng học: 6.464 m2  

- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên/học sinh chính quy:  1,57 m2  

4.  Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường 15.350 cuốn 

5.  Tổng số máy tính của trường:  

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 43 máy 

- Dùng cho sinh viên/học sinh học tập: 288 máy 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, gồm: 

 Ban giám hiệu:  01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng 

 05 Khoa và 02 Tổ bộ môn trực thuộc: 

1. Khoa Tài chính – Kế toán 

2. Khoa Quản trị Kinh doanh 

3. Khoa Thương mại – Du lịch 

4. Khoa Ngoại ngữ 

5.  Khoa Cơ bản 

6. Tổ bộ môn Mác-Lênin  

7. Tổ bộ môn Giáo dục Pháp luật. 

 09 Phòng chức năng và Thư viện: 

1. Phòng Đào tạo  

2. Phòng Tổ chức – Hành chính 

3. Phòng Kế toán – Tài vụ 

4. Phòng Quản lý học sinh – sinh viên 

5. Phòng Quản trị – Thiết bị 
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6. Phòng Thanh tra 

7.  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

8.  Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học 

9.  Phòng Nghiên cứu và Phát triển 

10. Thư viện 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Trình độ  

Biên chế, 

hợp đồng 

dài hạn 

Hợp đồng  

ngắn hạn, 

thỉnh 

giảng 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

 

Trình 

độ 

khác 

I Giảng viên 117 108 9  60 57   

1 Khoa TCKT 35 34 01  15 20   

2 Khoa QTKD 18 14 04  9 9   

3 Khoa TMDL 15 12 03  8 7   

4 Khoa Ngoai ngữ 13 12 01  10 3   

5 Khoa Cơ Bản 20 20   7 13   

6 Tổ Mác Lênin 10 10   8 2   

7 Tổ GDPL 6 6   3 3   

II 
Cán bộ quản lý và 

nhân viên 
86 62 24  22 32 13 19 

1 Hiệu trưởng 01 01   01    

2 Phó Hiệu trưởng 02 02   02    

3 
CBQL của Phòng, 

Khoa, Tổ bộ môn 
22 22   16 6   

4 

Nhân viên của 

Phòng, Khoa, Tổ 

bộ môn 

61 37 24  03 26 13 19 
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CÁC  CẤP  NGÀNH  NGHỀ  ĐÀO  TẠO 

1. Các cấp đào tạo 

- Có 2 cấp trình độ: Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. 

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung và Vừa làm vừa học. 

-  Hình thức liên thông: Từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng. 

2. Ngành nghề đào tạo : 

2.1 Trình độ Cao đẳng: đào tạo 5 ngành 

- Kế toán 

- Quản trị kinh doanh  

- Kinh doanh quốc tế 

- Tiếng Anh 

- Công tác xã hội  

2.2 Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: đào tạo 9 chuyên ngành 

  - Kế toán doanh nghiệp 

  - Kế toán tin học 

  - Kế toán hành chính sự nghiệp 

  - Nghiệp vụ thuế 

  - Quản trị kinh doanh 

  - Kinh doanh thương mại dịch vụ 

  - Kinh doanh cuất nhập khẩu 

  - Hướng dẫn viên du lịch 

  - Nghiệp vụ tiếp tân khách sạn nhà hàng. 
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CÁC PHẦN THƢỞNG CAO QUÝ CỦA NHÀ TRƢỜNG 

TT Các thành tích đã đạt đƣợc Năm Cấp (đơn vị) khen thƣởng 

1.  
Bằng khen UBND nhân dịp kỷ niệm 

25 thành lập Trường 
2014 Ủy ban nhân dân 

2.  Tập thể LĐ Xuất sắc NH 2013-2014 2014 Ủy ban nhân dân 

3.  Tập thể LĐ Tiên tiến NH 2013-2014 2014 Sở GD&ĐT 

4.  
Trường có nhiều thành tích trong công 

tác giáo dục Chuyên nghiệp tại TP.HCM 

NH 2012-2013 

2013 Sở GD&ĐT 

5.  Huân chương LĐ hạng 3 2010 Chủ tịch nước 

6.  
Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 02 NH liên tục (2007-2008 và 

2008-2009) 

2010 Ủy ban nhân dân 

7.  
Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2009-2010 
2010 Ủy ban nhân dân 

 Các giải thƣởng khác   

1.  
Cờ thi đua của BCH Công đoàn Giáo 

dục VN 
2014 Công đoàn GD VN 
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PHẦN THỨ II 
 

KẾ HOẠCH  VÀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO 
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LỊCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 – 2015  
 

TT Nội dung Thời gian  

1 Khai giảng - Bắt đầu học kỳ 1. 04/10/2015 

2 Sinh hoạt đầu năm. 06/10/2015 – 11/10/2015 

3 Ngày học đầu tiên của học kỳ 1. 06/10/2015 

4 Ngày nhà giáo Việt nam. 20/11/2015 

5 Đăng ký học phần cho học kỳ 2. 12/01/2015 – 17/01/2015 

6 Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký học phần học kỳ 2. 16g30’ ngày 17/01/2015 

7 Ngày học cuối cùng của học kỳ 1. 24/01/2015 

8 Ôn và thi kết thúc học kỳ 1. 26/01/2015 – 07/02/2015 

9 Thi lại học kỳ 1. 23/03/2015 – 28/03/2015 

10 Tết nguyên đán (nghỉ học). 16/02/2015 - 28/02/2015 

11 Bắt đầu học kỳ 2. 09/02/2015 

12 Ngày học đầu tiên của học kỳ 2. 09/02/2015 

13 Giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ học). 28/04/2015 

14 Lễ Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động  (nghỉ học). 30/04/2015 – 01/05/2015 

15 Ngày học cuối cùng của học kỳ 2. 06/06/2015 

16 Thi kết thúc học kỳ 2. 08/06/2015 – 20/06/2015 

17 Thi lại cho học kỳ 2. 13/07/2015 – 18/07/2015 

 



11 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Số:   449 /QĐ-CĐKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09  năm 2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ  

 tại Trƣờng Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3 tháng 2 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM; 

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của UBND TP.HCM về việc 

chuyển trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

TP.HCM; 

Căn cứ Quyết định số 2677/GD-ĐT ngày 03 tháng 12 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về cấu trúc và khối lượng kiến thức tối thiểu 

cho các cấp đào tạo trong bậc đại học; 

Căn cứ Chương trình khung giáo dục trình độ cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy; 

 Căn cứ quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo 

hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế  đào tạo 

đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; 

Xét đề  nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban  hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ tại 

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng từ khóa tuyển sinh trình 

độ Cao đẳng năm học 2014 – 2015. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc và sinh viên Trường Cao đẳng 

Kinh tế TP.HCM chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận                     HIỆU TRƢỞNG 

- Như điều 3;                (đã ký) 

- Lưu  VT, P.ĐT(3). 

        Nguyễn Thanh Ký 
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QUY ĐỊNH   

Đào tạo theo học chế tín chỉ  

tại trƣờng Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-CĐKT ngày 29  tháng 09 năm 2014  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

             

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy định này quy định đào tạo trình độ cao đẳng theo học chế tín chỉ tại 

trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, bao gồm các nội dung về: tổ chức đào 

tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp. 

 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên trình độ cao đẳng tại trường Cao 

đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ khoá tuyển sinh năm học 2014 – 2015. 

Điều 2. Chƣơng trình đào tạo cao đẳng 

1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện trình độ đào 

tạo, đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp, mục tiêu đào tạo, 

chuẩn kiến thức, kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp, khối lượng kiến thức lý thuyết, 

thực hành, thực tập, kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế (tiến trình đào tạo), 

phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả học tập, các điều kiện 

thực hiện chương trình.   

          2. Chương trình được các khoa của trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

xây dựng trên cơ sở các chuẩn chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài 

ngành (kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng) và được cấu trúc từ các học 

phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. 

   3. Đề cương chi tiết của từng học phần thể hiện số lượng đơn vị học trình, điều 

kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học 
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phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thực hành, thực tập phục vụ học 

phần. 

  4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ký ban hành các 

chương trình với khối lượng đào tạo phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

            Điều 3. Học phần và đơn vị học trình 

 1. Học phần là khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đối hoàn chỉnh, thuận tiện 

cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 3 

đến 5 đơn vị học trình, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong 

một học kỳ. Kiến thức, kỹ năng trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ 

theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được 

kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần được ký hiệu bằng một 

mã số riêng của trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.  

2. Có ba loại học phần: học phần bắt buộc, học phần cốt lõi và học phần tự 

chọn. 

a) Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung chính yếu của 

mỗi chương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy. 

b) Học phần cốt lõi là học phần bắt buộc có ý nghĩa tiên quyết đối với các học 

phần thuộc ngành đào tạo chính trong một chương trình. Các học phần cốt lõi được 

bố trí chủ yếu trong 5 học kỳ đầu của chương trình cao đẳng 3 năm.  

c) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung cần thiết nhưng 

sinh viên được lựa chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên 

môn hoặc được chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.

  

3. Đơn vị học trình được sử dụng để tính khối lượng lao động học tập của sinh 

viên. Một đơn vị học trình được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực 

hành, phụ đạo hoặc thảo luận; 45-90 giờ thực tập tại cơ sở; 30-45 giờ làm tiểu luận, 

hoặc  khoá luận tốt nghiệp. 

 Đối với những học phần lý thuyết, ngoài số tiết học trên lớp sinh viên còn cần 

được giao thêm  công việc để bảo đảm sao cho mỗi đơn vị học trình phải tương ứng 

với ít nhất 30 tiết hoặc giờ làm việc. 



14 

 Số tiết, số giờ đối với từng học phần cụ thể phải được ghi trong Chương trình, 

Đề cương chi tiết học phần và trong Sổ tay sinh viên. 

 4. Một tiết học được tính bằng 50 phút. 

Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy 

Thời gian hoạt động giảng dạy của trường cho hệ chính quy được tính từ 7 giờ 

đến 20 giờ hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Trưởng phòng Đào tạo sắp xếp 

thời khoá biểu cho toàn trường căn cứ vào số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức, 

đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của trường.  

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí 

sau: 

1. Tổng số đơn vị học trình của các học phần mà sinh viên đăng ký học cho 

mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký). 

2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học 

phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, với trọng số là số đơn vị học trình 

tương ứng của từng học phần. 

3. Tổng số đơn vị học trình của những học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu 

khóa học. 

4. Điểm trung bình chung của các học phần tính từ đầu khóa học là điểm trung 

bình có trọng số của các học phần  tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem 

xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ. 

 Điều 6. Hệ thống cố vấn học tập 

 Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hệ thống cố vấn học tập của trường Cao 

đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để  bảo đảm công tác quản lý và tư vấn cho tất cả sinh 

viên trong trường. 

 

CHƢƠNG II 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

Điều 7. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

 1. Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo theo khoá học, 

năm học và học kỳ. 
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 a) Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ 

thể. Tùy thuộc chương trình, khoá học tại trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

được thiết kế như sau: Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện ba năm học đối với 

người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; một 

năm rưỡi đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo. 

 b) Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ có 15 tuần thực học và 3 tuần 

thi. Tùy điều kiện cụ thể, trường có thể tổ chức thêm kỳ học hè để tạo điều kiện cho 

sinh viên được học lại, học bù hoặc học vượt. Sinh viên đăng ký tham gia học kỳ hè 

trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc. Kỳ học hè có 5 tuần thực học và 1 tuần thi. 

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức, kỹ năng tối thiểu quy định cho 

các chương trình, Trưởng phòng Đào tạo dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm 

học, từng học kỳ. 

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình là thời gian thiết kế cho khóa học 

cộng với thời gian tạm ngừng tiến độ học tối đa được quy định tại điểm a khoản 3 của 

Điều 14 và khoản 2 của Điều 15 của Quy định này. 

Trong một số trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng có thể quyết định kéo dài thời gian 

tối đa hoàn thành chương trình nhưng không được vượt quá 2 lần thời gian thiết kế 

cho chương trình đó trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.  

Điều 8. Đăng ký nhập học  

1. Khi vào học các khóa học theo học chế tín chỉ sinh viên phải nộp cho nhà 

trường các giấy tờ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy hiện hành. Tất cả giấy tờ trên phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân do 

nhà trường quản lý. 

2. Sau khi xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, phòng Đào tạo phối hợp với 

phòng Quản lý học sinh – sinh viên trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận người 

đến học là sinh viên chính thức của trường và cấp cho họ: 

a) Thẻ sinh viên; 

b) Sổ đăng ký học tập. 

3. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy 

định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. 
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4. Sinh viên nhập học được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, 

nội dung và dự kiến kế hoạch học tập của các chương trình, quy định đào tạo, nghĩa 

vụ và quyền lợi của sinh viên. 

Điều 9. Sắp xếp sinh viên vào học các chƣơng trình hoặc ngành đào tạo 

 1. Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xác định điểm trúng tuyển theo 

từng ngành đào tạo của trường, theo Quyết định hàng năm của Hội đồng tuyển sinh.  

 2. Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và số học phần cốt lõi có trong mỗi 

chương trình, phòng Đào tạo sắp xếp sinh viên trúng tuyển vào các lớp học ổn định 

và thông báo cho phòng Quản lý học sinh - sinh viên để cấp cho họ phiếu nhận cố 

vấn học tập.  

 Điều 10. Tổ chức lớp học 

  Lớp học của sinh viên được tổ chức dưới hai hình thức: 

- Lớp học ổn định được tổ chức theo nhóm các học phần cốt lõi của từng 

chương trình ở mỗi học kỳ.  

           - Lớp học độc lập được tổ chức cho từng học phần không phải cốt lõi hoặc học 

phần cốt lõi dạy ở kỳ học hè, dựa vào đăng ký học tập của sinh viên ở từng học kỳ. 

            Số lượng sinh viên tối thiểu cho mỗi lớp học độc lập được quy định như sau: 

40 sinh viên đối với các học phần giáo dục đại cương, 30 sinh viên đối với những học 

phần cơ sở ngành, ngành, bổ trợ và chuyên ngành. Trừ một số trường hợp cụ thể 

được Hiệu trưởng chấp thuận, nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối 

thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên có thể  đăng ký chuyển 

sang học những học phần  khác có lớp để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu cho 

mỗi học kỳ theo quy định. 

Điều 11. Đăng ký khối lƣợng học tập 

1. Đầu mỗi năm học, trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương 

trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần cốt lõi, bắt buộc và tự chọn dự kiến 

sẽ dạy, đề cương chi tiết các học phần, điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho 

từng học phần, hình thức kiểm tra và thi đối với các học phần. 

2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ ít nhất hai tuần trường công bố Sổ tay sinh 

viên, trong đó quy định thời khoá biểu của các lớp học ổn định theo nhóm học phần 

cốt lõi và các lớp học độc lập theo từng học phần riêng biệt, thời gian biểu đăng ký 

học và lịch trình thi kết thúc học phần. 
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 Trừ một số trường hợp ngoại lệ được Hiệu trưởng cho phép, sinh viên hệ 

chính quy bắt buộc phải tham dự đầy đủ các học phần ở lớp học ổn định của mình. 

Ngoài ra, căn cứ vào Sổ tay sinh viên từng sinh viên nếu muốn học theo đúng tiến độ 

còn phải  đăng ký học bổ sung các học phần không phải cốt lõi, cũng như các học 

phần cốt lõi khác (nếu muốn học sớm hoặc học lại) với phòng Đào tạo của trường để 

bảo đảm khối lượng học tập tối thiểu như quy định tại khoản 3 của điều này. Sinh 

viên hệ vừa làm vừa học không nhất thiết phải đăng ký đầy đủ các học phần của lớp 

học ổn định.  

Có 2 hình thức đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ: đăng ký bình 

thường và đăng ký muộn. 

a) Đăng ký bình thường là hình thức đăng ký được thực hiện trước thời điểm 

bắt đầu học kỳ 2 tuần; 

b) Đăng ký muộn là hình thức đăng ký được thực hiện trong tuần đầu của học 

kỳ chính hoặc trong 3 ngày đầu của kỳ học hè cho những sinh viên cần phải đăng ký 

học đổi sang học phần khác khi không có lớp.  

3. Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên hệ chính quy phải đăng ký trong mỗi 

học kỳ để bảo đảm duy trì đúng tiến độ của khóa học tối thiểu là 20 đơn vị học trình, 

tối đa là 30 đơn vị học trình, trừ học kỳ cuối khóa học. Sinh viên hệ vừa làm vừa học 

được đăng ký tối thiểu 12 đơn vị học trình ở mỗi học kỳ. 

4. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện 

tiên quyết của từng học phần và tiến trình học tập của mỗi chương trình cụ thể. 

  5. Phòng đào tạo của trường chỉ nhận đăng ký khối lượng học tập của sinh viên 

ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận của cố vấn học tập trong phiếu đăng ký 

học tập. Khối lượng đăng ký học tập của sinh viên theo từng học kỳ được ghi vào 

biểu đăng ký học do phòng Đào tạo của trường lưu giữ. 

Điều 12.  Đăng ký học lại hoặc học đổi khi có kết quả kém 

1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm dưới 5 phải đăng ký học lại học 

phần đó tại các lớp học ổn định khác cũng như tại các lớp học độc lập ở một trong 

các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm từ 5 trở lên. Sinh viên cần ưu tiên sớm 

đăng ký học lại các học phần cốt lõi. 

2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm dưới 5 phải đăng ký học lại học phần 

đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.  



18 

  3. Điểm của học phần cũ bị hủy khi đã có điểm học phần mới thay thế. 

           4. Thủ tục đăng ký học, số lần đánh giá bộ phận và thi kết thúc học phần đối 

với học phần học lại cũng giống như đối với một học phần mới.   

          

  Điều 13. Nghỉ ốm 

          Sinh viên xin nghỉ ốm trong quá trình học hoặc trong đợt thi, phải làm đơn xin 

phép và gửi cho các bộ phận có liên quan theo quy định của nhà trường.  

          Điều 14. Điều kiện để sinh viên đƣợc học tiếp, đƣợc nghỉ học tạm thời, 

đƣợc tạm ngừng tiến độ học, bị cảnh báo kết quả học tập hoặc bị buộc thôi học 

          Trước khi vào học kỳ mới, nhà trường căn cứ vào số học phần đã học, điểm 

trung bình chung học tập của học kỳ đã qua và điểm trung bình chung tất cả các học 

phần đã học tính từ đầu khóa học để xét việc học tiếp, việc nghỉ học tạm thời, việc 

tạm ngừng tiến độ học hoặc bị buộc thôi học của sinh viên. Kết quả học tập của sinh 

viên ở kỳ học hè (nếu có) được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ chính kề 

trước. 

          1. Sinh viên được học tiếp lên học kỳ sau nếu có đủ các điều kiện dưới đây: 

          a) Có điểm trung bình chung học tập của học kỳ từ 5,00 trở lên;  

          b) Có khối lượng các học phần bị điểm dưới 5 tính từ đầu khóa học không quá 

25 đơn vị hoc trình. 

          2. Sinh viên được quyền gửi đơn tới Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo 

lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây: 

         a) Được động viên vào lực lượng vũ trang ; 

         b) Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ 

quan y tế đủ thẩm quyền; 

         c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở 

trường và phải đạt điểm trung bình chung các học phần tính từ đầu khóa học không 

dưới 5,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời 

gian học chính thức tại trường như quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy định này. 
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          Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải gửi đơn 

tới Hiệu trưởng ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới hay năm học mới. 

        3. Sinh viên không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 4 và khoản 5 

của Điều này được quyền tạm ngừng tiến độ học để có thời gian củng cố kiến thức, 

cải thiện kết quả học tập. 

        a) Sinh viên hệ chính quy không thuộc đối tượng ưu tiên trong đào tạo được 

quyền tạm ngừng tiến độ học tối đa không quá 2 học kỳ cho toàn khóa học đối với 

các chương trình có thời gian đào tạo dưới 3 năm; không quá 4 học kỳ cho toàn khóa 

học đối với các chương trình có thời gian đào tạo 3 năm. Sinh viên hệ vừa làm vừa 

học được phép tạm ngừng tiến độ học tối đa bằng thời gian thiết kế cho toàn khóa 

học. 

       b) Trong thời gian tạm ngừng tiến độ học, sinh viên có thể được phòng đào tạo 

bố trí chuyển qua một lớp học ổn định thích hợp khác và phải ưu tiên đăng ký học lại 

các học phần chưa đạt nếu là học phần bắt buộc; đăng ký học lại hoặc có thể đăng ký 

học chuyển qua học phần mới nếu là học phần tự chọn. Trưởng phòng Đào tạo xem 

xét bố trí cho các sinh viên này được học trước một số học phần của năm học tiếp 

theo nếu họ đề nghị.    

       4. Sinh viên bị Phòng Đào tạo cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào một trong 

các trường hợp sau: 

       a) Có điểm trung bình chung học tập của học kỳ dưới 3,00, trừ học kỳ cuối khóa 

học; 

       b) Có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học dưới 3,50 

sau 2 học kỳ; dưới 4,00 sau 3 học kỳ; dưới 4,25 sau 4 học kỳ; dưới 4,50 sau 5 học kỳ 

và dưới 4,75 sau từ 6 học kỳ trở lên. 

        Sinh viên thuộc diện bị cảnh báo kết quả học tập cũng được xử lý như với 

trường hợp bị tạm ngừng tiến độ học tập. 

        5. Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

          a) Bị cảnh báo kết quả học tập lần thứ hai đối với sinh viên hệ chính quy không 

thuộc diện chính sách, lần thứ ba đối với sinh viên hệ chính quy diện chính sách và hệ 

vừa làm vừa học; 
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b) Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định tại khoản 3 

Điều 7 của Quy định này;  

          c) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định 

tại khoản 2 của Điều 28 của Quy định này hoặc bị kỷ luật ở mức xoá tên khỏi danh 

sách sinh viên của trường.  

 Trường hợp tại trường có các chương trình ở các trình độ thấp hơn hoặc có các 

chương trình vừa làm vừa học tương ứng thì những sinh viên thuộc các diện quy định 

tại các điểm a và b khoản 5 của Điều này được quyền xin xét chuyển qua các chương 

trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các 

chương trình mới. Hiệu trưởng quyết định kết quả học tập được bảo lưu cho từng 

trường hợp cụ thể trên cơ sở đề xuất của các khoa chuyên môn. 

 Chậm nhất là một tháng sinh viên có quyết định buộc thôi học phải được 

trường  thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

       Điều 15. Ƣu tiên trong đào tạo 

      1. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển 

sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được hưởng chế độ ưu tiên trong đào tạo. 

     2. Sinh viên cao đẳng chính quy thuộc các đối tượng ưu tiên được tạm ngừng tiến 

độ học để củng cố kiến thức, cải thiện kết quả học tập. Thời gian tạm ngừng học tối 

đa không bị giới hạn. 

     3. Trong thời gian tạm ngừng tiến độ học, sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng 

ưu tiên vẫn được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. 

  Điều 16. Học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trƣờng và 

học cùng lúc hai chƣơng trình 

     1. Học theo tiến độ chậm: 

     a) Sinh viên học theo tiến độ chậm là sinh viên có nhu cầu học chậm so với tiến độ 

chung của khóa học cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của mình. 

     b) Các quy định học theo tiến độ chậm: 

      - Khối lượng học phần tạm rút  trong mỗi học kỳ (so với khối lượng học tập tối 

thiểu quy định tại khoản 3 Điều 11) không được vượt quá 9 đơn vị học trình đối với 
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sinh viên hệ chính quy, 5 đơn vị học trình đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học và 

chủ yếu thuộc vào nhóm học phần không cốt lõi; 

      - Điều kiện để được học tiếp, ngừng tiến độ học hoặc thôi học đối với các sinh 

viên học theo tiến độ chậm được thực hiện theo quy định tại các khoản 1,3,4 và 5 

Điều 14 của Quy định này; 

      - Thời gian cho toàn khóa học đối với các sinh viên học theo tiến độ chậm không 

được vượt quá thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học theo tiến độ bình 

thường quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy định này. 

        Trừ các đối tượng được ưu tiên theo quy định, những sinh viên hệ chính quy học 

theo tiến độ chậm ở học kỳ nào thì không được hưởng chính sách học bổng ở học kỳ 

đó. 

      2. Học theo tiến độ nhanh: 

      a) Sinh viên học theo tiến độ nhanh là sinh viên có nhu cầu học nhanh hơn so với 

tiến độ chung của khóa học để hoàn thành sớm khóa học. 

      b) Các quy định học theo tiến độ nhanh: 

      - Chỉ được thực hiện đối với những sinh viên đã học xong học kỳ thứ nhất; 

      - Sinh viên không thuộc diện tạm ngừng học, không học theo tiến độ chậm và có 

điểm trung bình chung học tập tính từ đầu khóa học từ 6,00; 

      - Sinh viên đang được phép học vượt, nhưng nếu có điểm trung bình chung học 

tập tính từ đầu khóa học đạt dưới 6,00 thì phải dừng học vượt ở học kỳ tiếp theo; 

      - Sinh viên học vượt được rút ngắn thời gian học ở trường so với thời gian quy 

định cho toàn khóa học nhưng không được quá một học kỳ đối với chương trình cao 

đẳng 3 năm. 

      3. Học cùng lúc hai chương trình: 

      a) Sinh viên học cùng lúc hai chương trình là sinh viên có nhu cầu đăng ký học 

thêm một số học phần của một chương trình thứ hai ở mỗi học kỳ tại trường đang học 

để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. 

      b) Các quy định học cùng lúc hai chương trình: 
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       - Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính 

ở chương trình thứ nhất; 

      - Sinh viên không thuộc diện tạm ngừng tiến độ học và có điểm trung bình chung 

học tập tính từ đầu khóa học đạt từ 5,50 trở lên; 

      - Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai nếu có điểm trung bình chung học 

tập tính từ đầu khóa học (chung cho cả hai chương trình) đạt dưới 5,50 thì phải dừng 

học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo; 

      - Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên đăng ký học đồng thời hai 

chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất quy định tại 

khoản 3 Điều 7 của Quy định này. Khi học chương trình thứ hai sinh viên được bảo 

lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có 

trong chương trình thứ nhất; 

      - Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt 

nghiệp ở chương trình thứ nhất. 

       4. Đối với sinh viên học vượt với thời gian học ngắn hơn, hoặc học đồng thời hai 

chương trình với thời gian học dài hơn, chế độ học bổng, học phí được thực hiện cho 

đến khi sinh viên hoàn thành chương trình. 

      

 

    Điều 17.  Tiếp nhận sinh viên chuyển trƣờng 

      1. Sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học khác được xét chuyển vào trường Cao 

đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nếu thoả mãn các điều kiện sau đây: 

      a) Cùng  trình độ (hoặc cao hơn) và  cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành 

với ngành đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

      b) Được Hiệu trưởng trường xin chuyển đi chấp nhận; 

      c) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

      2. Sinh viên không được phép chuyển đến trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh trong các trường hợp sau:  
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      a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng 

tuyển vào trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hoặc có kết quả thấp hơn điểm 

trúng tuyển của trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

      b) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa; 

      c) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

      3. Thủ tục chuyển trường: 

      a) Sinh viên chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của 

trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ; 

      b) Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quyết định tiếp nhận 

hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các 

học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển kết quả và số học phần phải học bổ 

sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và chương 

trình hiện tại của trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.  

 

CHƢƠNG III 

KIỂM TRA VÀ THI  HỌC PHẦN 

      Điều 18.  Đánh giá học phần 

       1. Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy 

theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là 

điểm học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ 

phận, bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá 

nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên 

cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận; điểm đánh giá công việc thực hiện tại 

nhà và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc 

cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. 

        Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá 

bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do trưởng bộ môn đề 

xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và được quy định trong đề cương chi tiết của học 

phần. 

2. Đối với các học phần thực hành: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực 

hành. Trung bình cộng của các điểm thực hành trong học kỳ, được làm tròn đến phần 

nguyên, là điểm của học phần thực hành. 
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        3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá 

bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

        4.  Khoa/ Tổ bộ môn phân công giảng viên ra đề thi và chấm thi kết thúc học 

phần.                    

 Điều 19. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 

      Cuối học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc 

học phần. Kỳ thi phụ dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có 

điểm học phần dưới 5 sau kỳ thi chính và được tổ chức sau kỳ thi chính ít nhất hai 

tuần 

      Lịch trình thi kết thúc học phần được công bố trong Sổ tay sinh viên biên soạn 

cho từng học kỳ. 

Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các đơn 

vị có liên quan trong việc tổ chức thi kết thúc học phần. 

Điều 20. Khiếu nại điểm và sửa điểm  

1. Đối với điểm kiểm tra: sinh viên khiếu nại trực tiếp với giảng viên  trong 

vòng 5 ngày làm việc tính từ lúc công bố điểm.  

2. Đối với điểm thi kết thúc học phần:  

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi được thông báo kết quả thi kết thúc học 

phần, sinh viên được quyền làm đơn xin phúc khảo điểm thi gửi Phòng Đào tạo. 

Phòng Đào tạo cùng với các khoa/ tổ bộ môn liên quan có trách nhiệm thực hiện việc 

phúc khảo điểm bài thi cho sinh viên. Kết quả phúc khảo được thông báo cho sinh 

viên và các đơn vị liên quan chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn 

xin phúc khảo. 

3. Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm đã công bố và 

điểm truy nhập từ hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (thể hiện trên trang Web hoặc 

trên bảng điểm), sinh viên có trách nhiệm làm đơn đề nghị phòng Đào tạo kiểm tra lại 

các điểm tương ứng. 
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 Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần đƣợc dự thi kết thúc 

học phần 

      1. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong 

chương trình và đề cương chi tiết của học phần. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng 

đề thi được thực hiện theo quy định  của Hiệu trưởng. 

      2. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), 

vấn đáp, viết tiểu luận, hoặc kết hợp giữa các hình thức trên theo nội dung đã công bố 

trong đề cương chi tiết. Trưởng Khoa/ Tổ trưởng bộ môn đề xuất hình thức thi thích 

hợp cho từng học phần để Hiệu trưởng phê duyệt. 

      3. Việc chấm thi kết thúc các học phần chỉ có lý thuyết và việc chấm tiểu luận, bài 

tập lớn phải do hai giảng viên đảm nhiệm. 

 Việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi và lưu giữ các bài thi sau thi được 

Hiệu trưởng quy định tại một văn bản riêng. Thời gian lưu giữ các bài thi viết, tiểu 

luận ít nhất là hai năm, kể từ ngày thi hoặc ngày nộp tiểu luận. 

      4. Thi vấn đáp kết thúc học phần phải do hai giảng viên thực hiện. Điểm thi vấn 

đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm 

thi không thống nhất được điểm chấm thì các giảng viên chấm thi trình trưởng bộ 

môn hoặc trưởng khoa quyết định. 

      Các điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần phải ghi vào bảng điểm theo 

mẫu thống nhất của trường, có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và làm thành ba 

bản: một bản lưu tại bộ môn, một bản gửi về văn phòng khoa và một bản gửi về 

phòng Đào tạo của trường, chậm nhất một tuần sau khi kết thúc chấm thi học phần. 

      5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính 

đáng coi như đã dự thi một lần và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên 

này khi được trưởng phòng Đào tạo cho phép được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay 

sau đó. 

      6. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được trưởng phòng 

Đào tạo cho phép, được dự thi một lần ở kỳ thi phụ; điểm thi kết thúc học phần được 

coi là điểm thi lần đầu. Những sinh viên này sẽ không còn cơ hội để thi lại nếu thi 

không đạt trong kỳ thi phụ. 
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 Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 

      1. Điểm đánh giá bộ phận, kể cả điểm của từng bài thực hành, và điểm thi kết 

thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần 

nguyên.  

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

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần cũng tính theo thang điểm 10 làm tròn 

đến phần nguyên:  

a) Loại đạt: 10 Xuất sắc  

 9 Giỏi 

 8 Khá giỏi 

 7 Khá 

 6 Trung bình khá 

 5 Trung bình 

b) Loại không đạt: Dưới 5  Kém 

    

      c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung 

học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng  kí hiệu sau: 

                              I  Chưa đủ dữ liệu đánh giá. 

                              

       3. Việc xếp loại các mức điểm số (từ 0 đến 10) được áp dụng cho các trường hợp 

sau đây: 

        a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả 

trường hợp phải nhận điêm 0 do bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do; 

        b) Chuyển đổi từ điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà 

trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ; 

       4. Việc xếp loại ở mức điểm 0 ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 của 

Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định 

phải nhận mức điểm 0. 

       5. Việc xếp loại ở  điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

        a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm 

dài ngày hoặc bị tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được Hiệu 

trưởng cho phép; 
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        b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, 

được trưởng phòng Đào tạo và trưởng khoa chấp thuận. 

     Trừ trường hợp a, trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận điểm I 

phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển thành điểm số. 

Nếu không hoàn thành sinh viên phải nhận điểm 0 đối với các điểm đánh giá bộ phận 

còn thiếu. 

 Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung 

  1. Điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung của các học phần 

tính từ đầu khóa học và điểm trung bình chung toàn khóa học được tính theo công 

thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:  

    












n

i

i

n

i

ii

n

na

A

1

1  

 Trong đó:  

A là điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung của các học phần 

tính từ đầu khóa học hoặc điểm  trung bình chung khóa học 

 ai  là điểm của học phần thứ i 

 ni  là số đơn vị hoc trình của học phần thứ i 

 n  là tổng số học phần. 

           2. Điểm của các học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể 

chất không tính vào điểm trung bình chung. 

 3. Điểm trung bình chung học kỳ để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ 

chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung 

học kỳ và điểm trung bình chung tính từ đầu khóa học để xét thôi học và xếp hạng tốt 

nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi. 

CHƢƠNG IV 

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

 Điều 24. Làm  khoá luận tốt nghiệp  

1. Đầu học kỳ cuối khoá, các sinh viên được đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp 

hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau: 
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a) Làm khoá luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt mức yêu cầu do từng 

khoa đề nghị. Khoá luận tốt nghiệp được xem là học phần có khối lượng không quá 7 

đơn vị học trình. 

b) Học và thi một số học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm 

khoá luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa 

học đủ số đơn vị học trình quy định cho chương trình. 

2. Hiệu trưởng sẽ quy định cụ thể trong một văn bản riêng về: 

a) Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp; 

b) Hình thức và thời gian làm  khoá luận tốt nghiệp; 

c) Hình thức chấm  khoá luận tốt nghiệp; 

d) Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa đối 

với sinh viên trong thời gian làm khoá luận tốt nghiệp. 

 Điều 25. Chấm  khoá luận tốt nghiệp 

1. Hiệu trưởng quyết định danh sách giảng viên chấm khoá luận tốt nghiệp do 

các khoa đề nghị, phòng Đào tạo tổng hợp. Việc chấm mỗi khóa luận tốt nghiệp phải 

do 2 giảng viên đảm nhiệm, trong đó có một người là giảng viên hướng dẫn. 

2. Điểm của khoá luận tốt nghiệp được chấm theo thang điểm 10 làm tròn dến 

phần nguyên theo quy định tại các mục a và b, khoản 2, Điều 22 của Quy định này. 

Kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp được công bố chậm nhất là 3 tuần, kể từ ngày nộp  

khóa luận tốt nghiệp. 

Điểm khoá luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung của toàn khoá 

học. 

3. Sinh viên có khoá luận tốt nghiệp bị điểm dưới 5 không được đăng ký làm 

lại khóa luận tốt nghiệp mà phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để 

thay thế, sao cho tổng số đơn vị học trình của các học phần chuyên môn học thêm 

tương đương với số đơn vị học trình của khóa luận tốt nghiệp. 
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Điều 26. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được viết đơn gửi phòng Đào 

tạo đề nghị trường  xét và công nhận tốt nghiệp:  

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

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

         b) Học đủ số học phần quy định cho các chương trình đào tạo, không có học 

phần bị điểm dưới 5; 

           c)  Có điểm trung bình chung toàn khóa đạt từ 5,00 trở lên;  

           d) Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh và hoàn thành các học phần 

giáo dục thể chất.  

2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt 

nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này để lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện 

tốt nghiệp. 

 Hội đồng xét tốt nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ 

trách đào tạo được Hiệu trưởng uỷ quyền làm Chủ tịch, trưởng phòng Đào tạo làm 

Thư ký và các thành viên là các trưởng khoa chuyên môn, trưởng phòng Quản lý học 

sinh-sinh viên . 

 3. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công 

nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. 

 Điều 27 Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lƣu kết quả học tập, chuyển chƣơng 

trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo             

 1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng 

tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung của toàn khoá học, như sau:  

 a) Loại xuất sắc:        Điểm trung bình chung  từ  9,00 đến 10,00; 

 b) Loại giỏi:          Điểm trung bình chung  từ 8,00 đến 8,99; 

c) Loại khá:           Điểm trung bình chung  từ 7,00 đến 7,99; 

d) Loại trung bình khá: Điểm trung bình chung  từ 6,00 đến 6,99. 

đ) Loại trung bình         Điểm trung bình chung  từ 5,00 đến 5,99;  

 2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất 

sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

 a) Có khối lượng của các học phần phải học lại hoặc học đổi  vượt quá 5% so 

với tổng số đơn vị học trình quy định cho toàn chương trình; 

 b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. 



30 

 3. Kết quả học tập của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học 

phần. Trong bảng điểm còn ghi chuyên ngành (hướng chuyên sâu) hoặc ngành phụ, 

nếu có. 

          4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 

26 của Quy định này đối với một số chương trình đào tạo tương ứng với các ngành 

đào tạo chính khác nhau, thì sinh viên được cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau tương 

ứng với các ngành đào tạo đó.       

 5. Sinh viên còn nợ các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh và các học 

phần giáo dục thể chất, nhưng đã hết thời gian tối đa được phép học, trong thời hạn 5 

năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở về trường trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt 

nghiệp. 

 6. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận của trường về các học 

phần đã học trong chương trình. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, được 

quyền làm đơn xin chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 5 Điều 

14 của Quy định này.   

CHƢƠNG V 

XỬ LÝ VI PHẠM 

 Điều 28. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm 

tra 

 1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, thi giữa học phần, 

thi kết thúc học phần, chuẩn bị  khoá luận tốt nghiệp, nếu vi phạm quy định, sinh viên 

sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm. 

 2. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, bị kỷ luật ở mức đình chỉ 

học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với 

trường hợp vi phạm lần thứ hai. 

           3. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm và 

khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của 

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành./.    

             HIỆU TRƢỞNG 

         (đã ký) 

               Nguyễn Thanh Ký 
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  
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GIẢI THÍCH Ý NGHĨA  

CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG CÁC TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO 

KÝ HIỆU Ý NGHĨA 

 

Kiến thức giáo dục đại cƣơng 

phần bắt buộc 

 

Các NLCB của CN 

Mác-Lênin 1 

Tên học phần 

(3,2,1) Số đơn vị học trình (tổng số, 

lý thuyết, thực hành) 

 

 

 

 

Kiến thức Giáo dục đại cƣơng 

phần tự chọn 

 

Kỹ năng giao tiếp Tên học phần tự chọn 

(3,2,1) Số đơn vị học trình của học 

phần tự chọn (tổng số,  

lý thuyết, thực hành) 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần bắt buộc 

Pháp luật kinh tế Tên học phần 

(3,2,1) Số đơn vị học trình (tổng số, 

lý thuyết, thực hành) 

  

 

 

Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 

Phần tự chọn 

Tổ chức  

công tác kế toán 

 

Tên học phần 

 (2,1,1) Số đơn vị học trình (tổng số, 

lý thuyết, thực hành) 

 

 Liên hệ giữa các học phần 

 

Kỹ năng  

giao tiếp 

(3,2,1)  

 
 

Pháp luật kinh tế 

(3,2,1) 

  

Tổ chức  

công tác kế toán 

(2,1,1) 

 

 

Những NLCB của 

CN Mác-Lênin 1 

(3,2,1) 
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Ngành 

KẾ TOÁN 

HK I HK II HK III HK IV HK V HK VI 

 
Tư tưởng HCM 

(3,2,1) 

 
Đường lối CM của 

ĐCSVN 

 (4,3,1) 

Thực tập  
tốt nghiệp 

(5,0,5) 
 
 

 
Những NLCB 

của CN M.Lênin 1 

 (3,2,1) 

 
Toán tài chính 

 (2,1,1) 
 
 

Những NLCB 
của CN M.Lênin 2 

 (5,3,2) 

 
Kế toán TCDN 2 

(5,3,2) 
 
 

Tin học 
đại cương 

 (4,3,1) 

 
Nguyên lý kế toán 

 (3,2,1) 
 
 

Quản trị học 
 (3,2,1) 

 
 

 
GDQP 

 (11,11,0) 

 

 
Thuế 

 (3,2,1) 
 
 

 
Thống kê KD 

 (3,2,1) 

 
Quản trị DN 

 (3,2,1) 

 
Kế toán chi phí 

 (4,3,1) 
 
 

 
Tin học kế toán 

 (4,3,1) 
 
 

Kế toán TCDN 1 
(5,3,2) 

 
 

 
Tài chính DN 1 

 (4,3,1) 
 
 

 
Thực hành sổ sách 

kế toán 
 (4,3,1) 

 
 

 
Kế toán 

quản trị chi phí 
 (4,3,1) 

 
 

Tài chính DN 2 
(4,3,1) 

 
 

 
Tài chính DN 3 

(4,3,1) 
 
 

Phân tích 
tài chính DN 

(4,3,1) 
 
 

Kiểm toán 
 (3,2,1) 

 
 

 
Báo cáo thuế 

 (3,2,1) 
 
 

 
Pháp luật 
Đại cương 

 (3,2,1) 

 
Toán cao cấp 

 (4,3,1) 

 
Kinh tế vi mô 

 (4,3,1) 
 
 

 
Pháp luật 

kinh tế 
 (3,2,1) 

 
 

 
Nguyên lý 
 thống kê 

 (3,2,1) 
 
 

 
Tài chính - Tiền tệ 

 (3,2,1) 
 
 

 
Pháp luật 
kế toán 
 (2,1,1) 

 
 

 
Marketing CB 

 (3,2,1) 
 
 

Thanh toán  
quốc tế  
(3,2,1) 

 
 

VB và LT học 
đại cương 

 (3,2,1) 

Hệ QT CSDL  
trong kế toán 

(3,2,1) 
 
 

Khóa luận 
hoặc học thêm HP 

chuyên môn 
 (5,0,5) 

 
 

Kỹ năng  
giao tiếp  

(3,2,1) 

 
Giáo dục thể chất 1 

 (1,0,1) 

Tổ chức công tác 
kế toán 

(2,1,1) 

Kỹ năng 
 làm việc nhóm 

(3,2,1) 

 
Giáo dục thể chất 2 

 (1,0,1) 

 
Giáo dục thể chất 3 

 (1,0,1) 

 

Tài chính công 
(3,2,1) 

 

 
Thị trường 

chứng khoán 
(3,2,1) 

 

 

Đầu tư tài chính 

(3,2,1) 

Kế toán NH 

(3,2,1) 

Bảo hiểm 
 (3,2,1) 

 

 
Kế toán Excel 

(2,1,1) 

 

 
Anh văn căn bản  2 

 (5,3,2) 

 
AV chuyên ngành 

kế toán DN 

 (4,3,1) 

 
Kế toán HCSN 

(3,2,1) 
  

 
Anh văn căn bản 1 

 (5,3,2) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 
  

Tên chƣơng trình : Kế toán doanh nghiệp (Corporate accounting) 

Ngành  : Kế toán  (Accounting) 

          Mã ngành :  51340301 

Trình độ : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  461  /QĐ-CĐKT, ngày 01  tháng 10  năm  2014   

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải quyết các 

vấn đề thực tiễn. 

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe đáp ứng nhu 

cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, pháp luật và thống kê. 

  1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Hình thành các kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán như các chính sách, chế độ kế 

toán và quản lý tài chính; kiến thức thuế để thiết kế, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. 

  1.2. Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. 

- Thiết lập được sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế. 

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 
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- Sử dụng thành thạo công cụ máy tính trong công việc thiết lập và tổ chức  

dữ liệu phục vụ công tác kế toán trong thực tiễn, sử dụng được tiếng Anh trong 

giao tiếp, nghiên cứu các tài liệu thuộc lĩnh vực chuyên ngành. 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày và bảo vệ quan điểm trong công 

tác kế toán tài chính. 

- Hình thành năng lực chuyên môn trong việc cập nhật các kiến thức tài chính, kế 

toán sau khi ra trường. 

 1.3. Thái độ 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà  nước và quy định của cơ quan  đơn vị; 

có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. 

- Hình thành tác phong công nghiệp; ý thức kỷ luật, tinh thần cầu tiến, tự tin trong 

công việc. 

- Thể hiện tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc và có trách nhiệm cao trong 

công việc. 

- Hình thành phương pháp làm việc khoa học, để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn ngành kế toán. 

 1.4. Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Làm nhân viên kế toán, tài chính tại các tổ chức kinh tế và các cơ quan hữu quan. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm. 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 161 đơn vị học trình.  

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT. 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy, Quyết định 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 và các văn bản hiện hành và được cụ thể hóa theo 

Quyết định 461/QĐ-CĐKT ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo học chế tín chỉ tại Trường Cao 

đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. THANG ĐIỂM: Tính theo thang điểm 10 (từ 0  10). 
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7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH  

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 56   39 17 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 15 10 5 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 3 2 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 5 3 2 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  4 3 1 

2.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn 9 6 3 

2.1.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 6 4 2 

5. Pháp luật đại cương 3 2 1 

6. Văn bản và Lưu trữ học đại cương  3 2 1 

2.1.2.2 PHẦN TỰ CHỌN  (chọn 1 trong số các HP sau) 3 2 1 

7. Kỹ năng giao tiếp 3 2 1 

8. Kỹ năng làm việc nhóm 3 2 1 

2.1.3 Ngoại ngữ 10 6 4 

9. Anh văn căn bản 1 5 3 2 

10. Anh văn căn bản 2 5 3 2 

2.1.4 Toán học - Tin học  8 6 2 

11. Toán cao cấp 4 3   1 

12. Tin học đại cương 4 3 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

13. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

14. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

15. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 11 11 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 105 65 40 

2.2.1 Kiến thức cơ sở  ngành 16 11 5 

16. Kinh tế vi mô  4 3 1 

17. Pháp luật kinh tế  3 2 1 

18. Nguyên lý thống kê  3 2 1 

19. Quản trị học  3 2 1 

20. Tài chính - Tiền tệ  3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2.2.2 Kiến thức ngành 45 30 15 

 2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 40 27 13 

21. Nguyên lý kế toán   3 2 1 

22. Pháp luật kế toán  2 1 1 

23. Kế toán tài chính doanh nghiệp 1  5 3 2 

24. Kế toán tài chính doanh nghiệp 2  5 3 2 

25. Kế toán chi phí  4 3 1 

26. Tin học kế toán  4 3 1 

27. Thực hành sổ sách kế toán  4 3 1 

28. Kế toán quản trị chi phí  4 3 1 

29. Thuế      3 2 1 

30. Báo cáo thuế       3 2 1 

31. Kiểm toán  3 2 1 

2.2.2.2 
PHẦN TỰ CHỌN 

(Chọn 2 trong số các học phần sau – tổng số 5 ĐVHT) 
5 3 2 

32. Kế toán ngân hàng  3 2 1 

33. Kế toán hành chính sự nghiệp  3 2 1 

34. Tổ chức công tác kế toán  2 1 1 

35. Kế toán Excel  2 1 1 

2.2.3 Kiến thức ngành phụ 27 19 8 

 2.2.3.1 PHẦN BẮT BUỘC 21 15 6 

36. Toán tài chính     2 1 1 

37. Thanh toán quốc tế      3 2 1 

38. Tài chính doanh nghiệp 1       4 3 1 

39. Tài chính doanh nghiệp 2      4 3 1 

40. Tài chính doanh nghiệp 3      4 3 1 

41. Phân tích tài chính doanh nghiệp   4 3 1 

 2.2.3.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 2 học phần  trong 2 nhóm sau) 6 4 2 

 Nhóm 1 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

42. Tài chính công       3 2 1 

43. Bảo hiểm        3 2 1 

 Nhóm 2 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

44. Thị trường chứng khoán       3 2 1 

45. Đầu tư tài chính   3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2.2.4 Kiến thức bổ trợ 7 5 2 

2.2.4.1 PHẦN BẮT BUỘC 4 3 1 

46. Anh văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp 4 3 1 

2.2.4.1 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

47. Marketing căn bản  3 2 1 

48. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong kế toán  3 2 1 

49. Thống kê kinh doanh       3 2 1 

50. Quản trị doanh nghiệp       3 2 1 

2.2.5 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận 

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
10 0 10 

51. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 

 52. 
Làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 5  0 5 

 

Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận tốt 

nghiệp: chọn 2 học phần chưa học trong 2.2.2.2    

 Tổng toàn khóa (đơn vị học trình) 161 104 57 

 



49 

TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH KẾ TOÁN 

– CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

 

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MAC- LÊNIN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn đề 

chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học 

được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MAC- LÊNIN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

 Nội dung học phần: Trên cơ sở thế giới và phương pháp luận triết học, kinh tế chính 

trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy 

luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - phương thức sản 

xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận 

dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị Mác Lênin vào 

việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã 

hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và 

tiến tới chủ nghĩa công sản. 

3. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

 Nội dung học phần: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về: 

-  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;  

-  Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ 

nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng 

sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà 

nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới. 

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc Việt Nam. 

4. ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Nội dung học phần: Ngoài Chương mở đầu thì môn học bao gồm 8 chương, nội 

dung với các vấn đề như: 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 (1930-1945); 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 
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Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội và Đường lối đối ngoại. Học phần cung cấp 

những vấn đề cơ bản về hệ thống đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong 

thời kỳ đổi mới. 

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Không 

 Nội dung học phần: Trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ 

cấu tổ chức, hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam, so sánh bản chất giữa nhà 

nước ta với một số nước trên thế giới. Bản chất, vai trò, các hình thức, hệ thống pháp 

luật Việt Nam. Hệ thống những khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của ngành Luật 

hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự Việt Nam. 

6. VĂN BẢN VÀ LƢU TRỮ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm văn 

bản, hệ thống văn bản quản lý Nhà nước; thể thức văn bản; những yêu cầu về kỹ 

thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước, quy trình xây dựng và ban hành văn bản 

(đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính), phương pháp soạn thảo 

một số văn bản hành chính thông dụng như: tờ trình, báo cáo, quyết định (cá biệt), 

biên bản, công văn, hợp đồng; Quy trình xử lý văn thư đến, văn thư đi và lưu trữ hồ 

sơ. 

7. KỸ NĂNG GIAO TIẾP (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp 

trong cuộc sống như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ 

năng thuyết phục…cũng như kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi 

làm việc.  

8. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Giới thiệu những kiến thức cơ bản cơ sở tâm lý xã hội của hành 

vi giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp đồng thời cung cấp các khái niệm, các quy trình,  

phương pháp làm việc theo nhóm với vai trò lãnh đạo nhóm hay thành viên của nhóm 

làm việc.  

9. ANH VĂN CĂN BẢN 1 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Hệ thống kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của ngôn 

ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp hàng ngày như chào 

hỏi, mô tả công việc hàng ngày và hoạt động yêu thích. Từ đó giúp người học có nền 

tảng vững chắc để phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua từng bài học.  
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10. ANH VĂN CĂN BẢN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 1. 

 Nội dung học phần: Nâng cao kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của ngôn 

ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp liên quan  đến nghề 

nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập các các chủ đề giao tiếp từ trong thực 

tiễn nhằm hoàn thiện kĩ năng nghe nói.  

11. TOÁN CAO CẤP (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mà trận, 

hàm một biến, hàm hai biến, phương trình vi phân cấp một như các khái niệm trong 

ma trận, các phép toán trên ma trận, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, 

cách tính đạo hàm, vi phân, tích phân, cực trị, phương pháp giải các dạng phương 

trình vi phân cấp một. 

12. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền 

thông xét trên quan điểm của người sử dụng: những kiến thức đại cương về tin học, 

về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng hệ điều hành, một số phần 

mềm thông dụng và khai thác mạng máy tính nhằm hình thành và phát triển kỹ năng 

sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động sau này của sinh viên. 

13. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không  

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm, vị trí, vai trò ý nghĩa tác dụng của thể dục 

thể thao trong xã hội và trường học, các nguyên tắc trong tập luyện thể dục thể thao; 

kiến thức cơ bản về phòng ngừa chấn thương và sơ cứu và cung cấp kiến thức, kỹ 

năng thực hành và đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung (64 động tác). 

14. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chạy ngắn 100m, chạy cự ly trung bình). Các điều luật, phương pháp tự 

tập luyện nâng cao thành tích. chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ 

năng thực hành cơ bản của môn điền kinh (  

15. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành các kỹ 
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thuật cơ bản bóng chuyền. Các điều luật, phương pháp tự tập luyện nâng cao thành 

tích trong môn thể thao tự chọn.  

16. KINH TẾ VI MÔ (4,3,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2, 

Toán cao cấp (học song hành). 
 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vi mô 

và các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp đồng thời giới thiệu một số nội dung như: 

Cung cầu và giá cả thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi 

doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường các yếu tố sản xuất.  

17. PHÁP LUẬT KINH TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương, kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức  về các khái niệm cơ bản trong hoạt 

động kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp và phá sản. Cung 

cấp kiến thức về doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại, điều kiện, trình tự thủ tục 

thành lập, thay đổi, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp.Trang bị những kiến thức về 

hợp đồng: khái niệm, phân loại, các nội dung cơ bản của hợp đồng; Các biện pháp 

giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Phá sản: khái niệm, dấu hiệu xác định tình 

trạng phá sản, thẩm quyền giải quyết, thứ tự phân chia thành toán nợ, trình tự thủ 

tục phá sản. 

18. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

 Nội dung học phần: Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản như các 

phương pháp điều tra thu thập thông tin thực tế, tổng hợp tài liệu điều tra, tính toán 

hệ thống các chỉ tiêu phân tích, vận dụng hệ thống các phương pháp vào việc phân 

tích thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần 

cho công tác kiểm tra, đánh giá và hoạch định các chiến lược, mục tiêu phát triển 

kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.  

19. QUẢN TRỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị, nhà quản trị. Đồng 

thời giới thiệu một số nội dung về các chức năng của quản trị như: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát.  

20. TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ (3, 2, 1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần:  đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính - tiền tệ như: 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính tại Việt Nam, 
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cung cấp các kiến thức về nguồn gốc của tiền tệ, về các chế độ lưu thông tiền tệ trong 

nền kinh tế, về tác động của tiền tệ đối với nền kinh tế  và biện pháp cơ bản khắc 

phục.   

21. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (3, 2, 1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Trang bi ̣ cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán : các 

khái niệm, đối tươṇg, nguyên tắc , chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán , phương 

pháp kế toán và việc vận dụng các nguyên tắc , phương pháp này vào kế toán các quá 

trình sản xuất kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp. 

22. PHÁP LUẬT KẾ TOÁN (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các những kiến thức pháp luật chuyên ngành về 

những vấn đề chung về pháp luật kế toán: Pháp luật điều chỉnh nội dung về công tác 

kế toán; Pháp luật về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; Pháp luật về dịch 

vụ kế toán; Nội dung pháp lý về chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán; Quản lý nhà 

nước về kế toán và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán. 

23. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 (5, 3, 2) . 

  Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 

  Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về phương 

pháp kế toán của các hoạt động kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế 

toán: Vốn bằng tiền và nợ phải thu; Tài sản cố định và bất động sản đầu tư; Tiền 

lương và các khoản trích theo lương; Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm.  

24. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 (5, 3, 2) .              

  Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp1.  

  Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng  về  

phương pháp kế toán của các hoạt động kinh tế phát sinh liên quan đến các đối 

tượng kế toán: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; Thành phẩm –Hàng hóa và quá trình 

tiêu thụ; Đầu tư tài chính và hoạt động khác; Xác định kết quả kinh doanh và phân 

phối lợi nhuận.  

25. KẾ TOÁN CHI PHÍ  (4,3,1) . 

  Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 . 

  Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về  nghiệp 

vụ kế toán chi phí trong doanh nghiệp , bao gồm : Khái quát về kế toán chi phí; 

Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và 
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tính giá thành sản phẩm theo số liệu thực tế, số liệu thực tế kết hợp ước tính, theo 

định mức. 

26. TIN HỌC KẾ TOÁN (4,3,1). 

  Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương và Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 . 

  Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong việc 

sử dụng một phần mềm kế toán chuyên nghiệp để thực hiện công tác kế toán từ 

khâu chuẩn bị, cài đặt, sử dụng chương trình; Nhập liệu nhanh chóng, chính xác, 

điều chỉnh, in ấn các báo cáo theo yêu cầu quản lý trong công tác kế toán tại đơn vị. 

27. THỰC HÀNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN  (4, 3, 1) .  

  Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 . 

  Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp 

vụ làm sổ sách kế toán theo từng hình thức kế toán (Nhật ký chung , Chứng từ ghi 

sổ , Nhật ký - Sổ cái , Nhật ký chứng từ ) và nghiệp vụ  lập Báo cáo tài chính (Bảng 

cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ , 

Bản thuyết minh BCTC)  . 

28. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ (4,3,1) . 

 Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản có liên quan đến 

việc ghi chép, tổng hợp, phân tích và dự đoán chi phí cho kỳ kế hoạch nhằm cung cấp 

thông tin phục vụ cho chức năng kiểm soát và đánh giá chi phí kinh doanh. 

29. THUẾ (3,2,1) . 

  Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán  

  Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thuế như: đối tượng 

chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, chế độ miễn giảm, kê 

khai các loại thuế… Trên cơ sở kiến thức về thuế nhằm phục vụ cho việc tuân thủ 

luật pháp, bảo vệ quyền lợi Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế. 

30. BÁO CÁO THUẾ (3,2,1) .   

  Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 . 

 Nội dung học phần: Hướng dẫn cho sinh viên nghiệp vụ khai báo các loại thuế thông 

dụng bao gồm thuế giá trị gia tăng , thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế thu nhập doanh nghiệp, 

kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế. 

31. KIỂM TOÁN (3,2,1) .   

 Điều kiện tiên quyết: Thực hành sổ sách kế toán. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức liên quan đến kiểm toán và 

những thực tiễn của kiểm toán viên. Các vấn đề này bao gồm vai trò và trách nhiệm 
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của các kiểm toán viên nội bộ, quy trình kiểm toán, các thủ tục kiểm toán và báo cáo 

kiểm toán, các tiêu chuẩn kiểm toán, quản lý nội bộ, kiểm soát rũi ro cũng như việc 

đưa ra quyết định kiểm toán và thu thập bằng chứng. 

32. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG  (3,2,1). 

 Điều kiện tiên quyết:  Nguyên lý kế toán.  

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp kế toán 

trong các tổ chức tín dụng như: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn, cho vay vốn, thanh 

toán vốn;  Tài sản cố định; Thu nhập – chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

33. KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (3,2,1) . 

  Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán. 

  Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kế 

toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan đến các đối tượng: Vốn bằng 

tiền và các khoản thanh toán; Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Tài sản cố định 

và xây dựng cơ bản; Nguồn kinh phí và thu chi tài chính; Báo cáo tài chính. 

34. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN (2,1,1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2.  

 Nội dung học phần: Hướng dẫn cho sinh viên phương pháp và kinh nghiệm tổ chức 

công tác kế toán trong một doanh nghiệp như : tổ chức ghi chép và luân chuyển 

chứng từ , vận dụng hệ thống tài khoản, vận dụng hình thức kế toán, thực hiện chế độ 

báo cáo tài chính , kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, tổ chức bộ máy kế toán 

35. KẾ TOÁN EXCEL  (2,1,1) .                         

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương và Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 .                           

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp 

vụ thực hiện Kế toán-Excel theo hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm việc sử 

dụng Excel để xây dựng các nguồn cơ sở dữ liệu, thiết kế chương trình kế toán  chạy 

chương trình Kế toán - Excel theo số liệu thực tế của doanh nghiệp. 

36. TOÁN TÀI CHÍNH (2,1,1). 

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính - Tiền tệ. 

 Nội dung học phần: Giới thiệu các kiến thức toán tài chính cơ bản như Lãi đơn; Lãi 

kép; Chiết khấu thương phiếu; Tài khoản vãng lai; Chuỗi tiền tệ; Vay vốn; Vay nợ 

bằng trái phiếu. Một số ứng dụng lý thuyết toán tài chính trong phân tích đầu tư dự 

án, đầu tư các giấy tờ có giá và vấn đề vay trả góp. 

37. THANH TOÁN QUỐC TẾ (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Không 
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 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế 

gồm: tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái; các phương tiện 

thanh toán quốc tế; chứng từ trong hoạt động ngoại thương; các phương thức thanh 

toán  quốc tế; tài trợ ngoại thương; sơ lược về Incoterms. 

38. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 (4,3,1) . 

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính-Tiền tệ . 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những vấn đề chung về tài chính và  tổ 

chức công tác tài chính trong doanh nghiệp sản xuất, những vấn đề cơ bản và thực tiễn 

về quản lý tài chính vốn kinh doanh bao gồm vốn cố định, vốn lưu động, lựa chọn 

phương án sử dụng nguồn tài trợ trong doanh nghiệp sản xuất.     

39. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 (4,3,1) .                         

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những vấn đề cơ bản và thực tiễn về quản lý   chí phí 

sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm, doanh thu  và lợi nhuận, phân phối lợi 

nhuận trong doanh nghiệp sản xuất . 

40. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3 (4,3,1) .                         

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp 1. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các hoạt động tài chính 

trong doanh nghiệp thương mại như lập kế hoạch tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 

động tài chính và phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp thương mại. 

41. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (4,3,1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2, Tài chính doanh nghiệp 2. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên các phương pháp phân tích để tiến hành 

phân tích một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tại doanh nghiệp nhằm phục vụ cho yêu cầu 

quản lý và ra quyết định của nhà quản trị để nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh 

tại doanh nghiệp. 

42. TÀI CHÍNH CÔNG (3,2,1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính-Tiền tệ . 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên các vấn đề lý luận về tài chính công, 

như: Khu vực công và lý thuyết về hiệu quả và công bằng; Bản chất, chức năng và 

vai trò tài chính công; Hàng hóa công và lý thuyết về quản lý chi tiêu công hiện đại; 

Lập ngân sách theo đầu ra; Khuôn khổ quản lý ngân sách trung hạn; Lý thuyết thuế 

và khuôn khổ phân tích thuế hiện đại; Nợ khu vực công. 
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43. BẢO HIỂM (3,2,1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương, Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo 

hiểm như: rủi ro và các phương thức xử lý rủi ro; cơ sở kỹ thuật và khung pháp lý 

của hoạt động kinh doanh bảo hiểm; nội dung cơ bản của một hợp đồng bảo hiểm và 

các tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm ... Trên cơ sở đó, giúp sinh viên hiểu và 

biết vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế. 

44. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN (3,2,1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính - Tiền tệ . 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị  

trường  chứng  khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức 

và giao dịch trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và hệ thống thông 

thông tin trên thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán. 

45. ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH (3,2,1) .  

 Điều kiện tiên quyết: Toán tài chính 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về lý luận và thực tế liên 

quan đến các quyết định chủ yếu về hoạt động tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài 

chính doanh nghiệp như: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, lợi nhuận, 

rủi ro; Các quyết định về đầu tư chứng khoán nợ, chứng khoán vốn; Các quyết định 

về nguồn tài trợ, chi phí sử dụng vốn và các quyết định đầu tư dài hạn của doanh 

nghiệp. 

46. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 2, Nguyên lý kế toán 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức chuyên ngành kế toán tài chính từ cơ bản đến 

nâng cao: từ nguyên lý kế toán, kế toán chi phí, các loại tài khoản kế toán, phương 

pháp ghi sổ, các loại báo cáo tài chính, luật doanh nghiệp cho đến tài chính doanh 

nghiệp và các loại hình sát nhập và thôn tính doanh nghiệp.  

47. MARKETING CĂN BẢN (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Marketing gồm: khái niệm cơ 

bản liên quan đến marketing, các quan điểm quản trị marketing, mục tiêu marketing 

trong thời hiện đại; môi trường tác động đến sự thành công hay thất bại của chiến 

lược marketing; các phương pháp nghiên cứu hành vi khách hàng và cách thức 

nghiên cứu marketing; khái niệm và tiêu chí phân khúc thị trường, chọn thị trường 
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mục tiêu và phương pháp định vị thị trường hiệu quả; chiến lược marketing hỗn hợp: 

chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến. 

48. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG KẾ TOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong 

công tác quản lý doanh nghiệp, sử dụng phần mềm MS-Access 2010 dùng trong các 

bài toán quản lý số liệu về kế toán cũng như tài chính của doanh nghiệp. 

49. THÔNG KÊ KINH DOANH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Trình bày các phương pháp thống kê nhằm phản ánh quy mô, 

phân tích biến động về mặt lượng của từng yếu tố đầu vào, đánh giá hiệu quả sử 

dụng, trang bị các yếu tố đầu vào trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất 

kinh doanh thông qua những chỉ tiêu, chỉ số đo lường đặc trưng. 

50. QUẢN TRỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị, nhà quản trị. đồng 

thời giới thiệu một số nội dung về các chức năng của quản trị như: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát.  
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Chuyên ngành 

QUẢN TRỊ  

KINH DOANH 

HK I HK II HK III HK IV HK V HK VI 

Thực tập 
 tốt nghiệp 

(5,0,5) 
 
 

 
GDQP 

 (11,11,0) 

Văn hóa DN 
 (2,1,1) 

 
Tâm lý học 

quản lý 

 (2,1,1) 

Quản trị HCVP 
(3,2,1) 

 

Quản trị  
chất lượng 

 (3,2,1) 
 
 

 

Khởi tạo DN 

(2,1,1) 

Đạo đức  
kinh doanh  

(2,1,1) 
 
 

3021121 
(3,2,1) 

 
 

Nghệ thuật LĐ 
 (2,1,1) 

 
 

3021121 
(3,2,1) 

 
 
 

 
Quản trị học 

 (3,2,1) 
 
 
  
 

Hệ thống thông tin 
quản lý 
 (3,2,1) 

 
 

3141221 
(3,2,1) 

 
 

Quản trị tài chính 
 (4,3,1) 

 
 
 

Thị trường 
CK 

 (3,2,1) 

 
Tài chính -Tín dụng 

 (3,2,1) 

 
 

Kinh tế vi mô 
 (4,3,1) 

 
 

 
  

Marketing CB 
 (3,2,1) 

 
 

 

Thuế 
 (3,2,1) 

 
 
 

 
Quản trị Marketing 

 (3,2,1) 
 
 
 

 
Nguyên lý kế toán 

 (3,2,1) 

Kế toán TCDN 
 (4,3,1) 

 
 
 

Kế toán quản trị 
 (3,2,1) 

 
 
 

Quản trị  
thương hiệu 

 (3,2,1) 

VB và LT  học  
đại cương 

 (3,2,1) 

 

 
Toán kinh tế 

 (4,3,1) 
 

 
 
 

 
Toán cao cấp 

 (4,3,1) 
 

 
 
 

 
NL thống kê 

 (3,2,1) 
 

 
 
 

Thống kê KD 
 (3,2,1) 

 
 
 

 
Phân tích HĐKD 

 (4,3,1) 
 
 Quản trị sản xuất 

 (4,3,1) 

 

Quản trị rủi ro 

 (2,1,1) 

Quản trị 
 chuỗi cung ứng 

 (3,2,1) 

Khóa luận 
 tốt nghiệp 

 (5,0,5) 
 
 

Thực hành 
 QT trên máy 

 (4,3,1) 
 

Pháp luật 
kinh tế 
 (3,2,1) 

 
 

Pháp luật 
đại cương 

 (3,2,1) 
 

Những NLCB của 
CN M-Lênin 1 

 (3,2,1) 

 

Tư tưởng HCM 

 (3,2,1) 

 

Đường lối CM 
của ĐCSVN 

 (4,3,1) 

Những NLCB của 
CN M-Lênin 2 

(5,3,2) 

 AV chuyên ngành 
 quản trị KD 1 

 (3,2,1) 
 
 

AV chuyên ngành 
 quản trị KD 2 

 (3,2,1) 

 

Phân tích  
dự án đầu tư 

 (3,2,1) 
 

Tin học 
đại cương 

(4,3,1) 

 

Tin học ứng dụng 
trong kinh doanh 

(4,3,1) 
 

 
Giáo dục thể chất 3 

 (1,0,1) 

 
Anh văn căn bản 1 

(5,3,2) 

 
Anh văn căn bản 2 

 (5,3,2) 

 
Giáo dục thể chất 1 

(1,0,1) 

 
Giáo dục thể chất 2 

 (1,0,1) 

Quản trị  
nguồn nhân lực 

 (3,2,1) 
 
 

Phương pháp 
NCKH 
 (3,2,1) 

 

Chiến lược 
kinh doanh 

 (3,2,1) 
 

 
Kỹ thuật quản trị 

 (3,2,1) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 
  

Tên chƣơng trình  : Quản trị kinh doanh (Business Administration) 

Ngành          : Quản trị kinh doanh (Business Administration)                          

Mã ngành    :  51340101 

Trình độ       : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  461  /QĐ-CĐKT, ngày 01  tháng 10  năm  2014   

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Kiến thức 

 1.1.1. Kiến thức chung 

-  Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. 

-  Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe đáp ứng 

nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, pháp luật và thống kê. 

 1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Kiến tạo những nội dung có liên quan đến quản trị kinh doanh: Quản trị sản xuất 

và dịch vụ, Quản trị nhân sự, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Chiến lược kinh 

doanh, Quản trị chất lượng, Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Thanh toán quốc tế…. 

1.2. Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 

hoạch tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá và ra quyết định trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Triển khai các chiến lược, dự án kinh doanh. 
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1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Có khả năng soạn thảo văn bản. 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm, và phối hợp nhóm. 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn 

trong đơn vị. 

- Sử dụng ngoại ngữ, tin học để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn. 

 

1.3. Thái độ 

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho sinh viên. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và quy định của đơn vị; có thái 

độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. 

- Hình thành ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có tinh thần cầu tiến, tự tin 

trong công việc. 

- Thể hiện tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc và có trách nhiệm cao trong 

công việc. 

- Hình thành phương pháp làm việc khoa học, để giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn. 

1.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Làm nhân viên kinh doanh, marketing, kế hoạch, nhân sự tại các tổ chức kinh tế 

và các cơ quan hữu quan hoặc có khả năng tự tổ chức kinh doanh. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 161 ĐVHT 

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

 Thực hiện theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy, Quyết định 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 và các văn bản hiện hành và được cụ thể hóa 

theo Quyết định 461/QĐ-CĐKT ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo 

học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. THANG ĐIỂM: Tính theo thang điểm 10 (từ 0  10). 
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7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 56 39 17 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 15 10 5 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 3 2 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 5 3 2 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  4 3 1 

2.1.2 Khoa học xã hội 9 6 3 

5. Pháp luật đại cương 3 2 1 

6. Văn bản và Lưu trữ học đại cương 3 2 1 

7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 2 1 

2.1.3 Ngoại ngữ 10 6 4 

8. Anh văn căn bản 1 5 3 2 

9. Anh văn căn bản 2 5 3 2 

2.1.4 Toán học - Tin học 8 6 2 

10. Toán cao cấp 4 3 1 

11. Tin học đại cương 4 3 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

12. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

13. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

14. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 11 11 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 105 65 40 

2.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 21 15 6 

15. Kinh tế vi mô 4 3 1 

16. Toán kinh tế 4 3 1 

17. Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 3 1 

18. Quản trị học 3 2 1 

19. Pháp luật kinh tế 3 2 1 

20. Nguyên lý thống kê 3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.2.2 Kiến thức ngành 61 42 19 

2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 55 38 17 

21. Marketing căn bản 3 2 1 

22. Thống kê kinh doanh 3 2 1 

23. Nguyên lý kế toán 3 2 1 

24. Tài chính - Tín dụng 3 2 1 

25. Thuế 3 2 1 

26. Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 3 1 

27. Kế toán quản trị 3 2 1 

28. Hệ thống thông tin quản lý 3 2 1 

29. Quản trị chất lượng 3 2 1 

30. Quản trị marketing 3 2 1 

31. Quản trị nguồn nhân lực 3 2 1 

32. Quản trị tài chính 4 3 1 

33. Quản trị sản xuất 4 3 1 

34. Chiến lược kinh doanh 3 2 1 

35. Phân tích hoạt động kinh doanh 4 3 1 

36. Thực hành quản trị trên máy 4 3 1 

37. Đạo đức kinh doanh 2 1 1 

2.2.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 2 HP trong 2 nhóm sau) 6 4 2 

2.2.2.2.1 Nhóm 1 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

38. Quản trị thương hiệu 3 2 1 

39. Quản trị hành chính văn phòng 3 2 1 

2.2.2.2.2 Nhóm 2 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

40. Phân tích dự án đầu tư 3 2 1 

41. Thị trường chứng khoán 3 2 1 

2.2.3 Kiến thức bổ trợ 13 8 5 

2.2.3.1 PHẦN BẮT BUỘC 9 6 3 

42. Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh 1 3 2 1 

43. Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh 2 3 2 1 

44. Kỹ thuật quản trị 3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.2.3.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 2 HP trong 2 nhóm sau) 4 2 2 

2.2.3.2.1 Nhóm 1 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

45. Tâm lý học quản lý 2 1 1 

46. Khởi tạo doanh nghiệp 2 1 1 

2.2.3.2.2 Nhóm 2 (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

47. Nghệ thuật lãnh đạo 2 1 1 

48. Văn hóa doanh nghiệp 2 1 1 

2.2.4 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
10 0 10 

49. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 

50. 
Làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn ) 
5 0 5 

 
Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận 

tốt nghiệp: 
5 3 2 

51. Quản trị rủi ro 2 1 1 

52. Quản trị chuỗi cung ứng 3 2 1 

 Tổng toàn khóa (đơn vị học trình) 161 104 57 
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TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH  

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn 

đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn 

học được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1. 

 Nội dung học phần: Trên cơ sở thế giới và phương pháp luận triết học, kinh tế 

chính trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là 

những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - 

phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất 

nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị 

Mác Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá 

trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa công sản. 

3. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về: 

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;  

- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng 

Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây 

dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người 

mới. 

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc Việt Nam. 

4. ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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 Nội dung học phần: Ngoài Chương mở đầu thì môn học bao gồm 8 chương, nội 

dung với các vấn đề như: 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 (1930-1945); 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội và Đường lối đối ngoại. Học phần cung cấp 

những vấn đề cơ bản về hệ thống đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong 

thời kỳ đổi mới. 

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Không. 

 Nội dung học phần: Trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ 

cấu tổ chức, hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam, so sánh bản chất giữa nhà 

nước ta với một số nước trên thế giới. Bản chất, vai trò, các hình thức, hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Hệ thống những khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của ngành 

Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự Việt Nam. 

6. VĂN BẢN VÀ LƢU TRỮ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm văn 

bản, hệ thống văn bản quản lý Nhà nước; thể thức văn bản; những yêu cầu về kỹ 

thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước, quy trình xây dựng và ban hành văn bản 

(đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính), phương pháp soạn 

thảo một số văn bản hành chính thông dụng như: tờ trình, báo cáo, quyết định (cá 

biệt), biên bản, công văn, hợp đồng; Quy trình xử lý văn thư đến, văn thư đi và lưu 

trữ hồ sơ. 

7. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức liên quan đến khoa học và nghiên cứu 

khoa học, bao gồm một số nội dung như sau: các quan điểm tiếp cận trong nghiên 

cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học, các bước tiến hành nghiên 

cứu khoa học, cách trình bày một công trình nghiên cứu khoa học, và đánh giá một 

công trình nghiên cứu khoa học. 

8. ANH VĂN CĂN BẢN 1 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Hệ thống kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của ngôn 

ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp hàng ngày như chào 
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hỏi, mô tả công việc hàng ngày và hoạt động yêu thích. Từ đó giúp người học có 

nền tảng vững chắc để phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua từng bài học.  

9. ANH VĂN CĂN BẢN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 1. 

 Nội dung học phần: Nâng cao kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của 

ngôn ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp liên quan  đến 

nghề nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập các các chủ đề giao tiếp từ trong 

thực tiễn nhằm hoàn thiện kĩ năng nghe nói.  

10. TOÁN CAO CẤP (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mà trận, 

hàm một biến, hàm hai biến, phương trình vi phân cấp một như các khái niệm trong 

ma trận, các phép toán trên ma trận, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, 

cách tính đạo hàm, vi phân, tích phân, cực trị, phương pháp giải các dạng phương 

trình vi phân cấp một. 

11. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền 

thông xét trên quan điểm của người sử dụng: những kiến thức đại cương về tin học, 

về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng hệ điều hành, một số 

phần mềm thông dụng và khai thác mạng máy tính nhằm hình thành và phát triển kỹ 

năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động sau này của sinh 

viên. 

12. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không.  

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm, vị trí, vai trò ý nghĩa tác dụng của thể 

dục thể thao trong xã hội và trường học, các nguyên tắc trong tập luyện thể dục thể 

thao; kiến thức cơ bản về phòng ngừa chấn thương và sơ cứu và cung cấp kiến thức, 

kỹ năng thực hành và đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung (64 động tác). 

13. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản 

của môn điền kinh (chạy ngắn 100m, chạy cự ly trung bình). Các điều luật, phương 

pháp tự tập luyện nâng cao thành tích.  
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14. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành các kỹ 

thuật cơ bản bóng chuyền. Các điều luật, phương pháp tự tập luyện nâng cao thành 

tích trong môn thể thao tự chọn.  

15. KINH TẾ VI MÔ (4,3,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2, 

Toán cao cấp (song hành). 
 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vi mô 

và các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp đồng thời giới thiệu một số nội dung như: 

Cung cầu và giá cả thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi 

doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường các yếu tố sản xuất.  

16. TOÁN KINH TẾ (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất, 

thống kê và ài toán quy hoạch hoạch tuyến tính như các công thức tính xác suất, các 

quy luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên, các phương 

pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết, thuật toán đơn hình giải bài toán quy 

hoạch tuyến tính dạng chuẩn, thuật toán “quy 0 cước phí các ô chọn” để giải bài 

toán vận tải cân bằng thu phát. 

17. TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương. 

 Nội dung học phần: Học phần chia thành 7 chương cung cấp những kiến thức cơ 

bản về tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh, những ứng dụng của phần mềm 

MS-Access 2010 trong bài toán kinh doanh. 

18. QUẢN TRỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô (song hành) 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị, nhà quản trị. Đồng 

thời giới thiệu một số nội dung về các chức năng của quản trị như: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát.  

19. PHÁP LUẬT KINH TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương, Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức  về các khái niệm cơ bản trong hoạt 

động kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp và phá sản. Cung 

cấp kiến thức về doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại, điều kiện, trình tự thủ tục 

thành lập, thay đổi, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp.Trang bị những kiến thức về 
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hợp đồng: khái niệm, phân loại, các nội dung cơ bản của hợp đồng; Các biện pháp 

giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Phá sản: khái niệm, dấu hiệu xác định tình 

trạng phá sản, thẩm quyền giải quyết, thứ tự phân chia thành toán nợ, trình tự thủ 

tục phá sản. 

20. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản như các 

phương pháp điều tra thu thập thông tin thực tế, tổng hợp tài liệu điều tra, tính toán 

hệ thống các chỉ tiêu phân tích, vận dụng hệ thống các phương pháp vào việc phân 

tích thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần 

cho công tác kiểm tra, đánh giá và hoạch định các chiến lược, mục tiêu phát triển 

kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.  

21. MARKETING CĂN BẢN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Marketing gồm: khái niệm cơ 

bản liên quan đến marketing, các quan điểm quản trị marketing, mục tiêu marketing 

trong thời hiện đại; môi trường tác động đến sự thành công hay thất bại của chiến 

lược marketing; các phương pháp nghiên cứu hành vi khách hàng và cách thức 

nghiên cứu marketing; khái niệm và tiêu chí phân khúc thị trường, chọn thị trường 

mục tiêu và phương pháp định vị thị trường hiệu quả; chiến lược marketing hỗn 

hợp: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc 

tiến. 

22. THỐNG KÊ KINH DOANH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Trình bày các phương pháp thống kê nhằm phản ánh quy mô, 

phân tích biến động về mặt lượng của từng yếu tố đầu vào, đánh giá hiệu quả sử 

dụng, trang bị các yếu tố đầu vào trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất 

kinh doanh thông qua những chỉ tiêu, chỉ số đo lường đặc trưng. 

23. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Trang bi ̣ cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán : các 

khái niệm, đối tươṇg, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán , phương 

pháp kế toán và việc vận dụng các nguyên tắc , phương pháp này vào kế to án các 

quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp. 

24. TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần:  Đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính - tiền tệ như: 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính tại Việt Nam, 
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cung cấp các kiến thức về nguồn gốc của tiền tệ, về các chế độ lưu thông tiền tệ 

trong nền kinh tế, về tác động của tiền tệ đối với nền kinh tế  và biện pháp cơ bản 

khắc phục.   

25. THUẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính –Tín dụng.  

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thuế như: đối 

tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, chế độ miễn 

giảm, kê khai các loại thuế… Trên cơ sở kiến thức về thuế nhằm phục vụ cho việc 

tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi Nhà nước, DN và cá nhân người nộp thuế. 

26. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (4,3,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

phương pháp kế toán các hoạt động kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế 

toán Vốn bằng tiền, Tài sản cố định , Tiền lương và các khoản trích theo lương , 

Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm , Tiêu 

thụ và xác định kết quả kinh doanh. 

27. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính doanh nghiệp. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán 

quản trị như: phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – 

lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phương pháp cung cấp thông tin thích hợp cho 

việc ra quyết định…nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh 

nghiệp. 

28. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh 

doanh những kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin quản lý như một trong các 

bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức ngày 

nay. 

29. QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị chất lượng, và giới 

thiệu một số nội dung như: chất lượng, quản trị chất lượng, các công cụ kiểm soát 

chất lượng, đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện (TQM), ISO 9000, 

các tiêu chuẩn và phương pháp quản lý chất lượng khác, benchmarking, quản trị 

chất lượng dịch vụ. 
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30. QUẢN TRỊ MARKETING (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực quản trị Marketing. 

Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: kế hoạch và chiến lược Marketing, quản 

trị hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, phân đoạn thị trường và lựa chọn 

thị trường mục tiêu, chiến lược khác biệt hóa và định vị, quản trị sản phẩm và 

thương hiệu, quản trị giá, quản trị kênh phân phối, quản trị truyền thông marketing 

tích hợp, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing… 

31. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực 

(quan điểm, nền tảng, và phương pháp quản lý) và giới thiệu một số nội dung cơ 

bản của hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp từ lúc hình thành 

nguồn nhân sự đến việc tổ chức sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn nhân sự 

trong doanh nghiệp (phân tích công việc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển 

nhân sự, đánh giá kết quả thực hiện công việc, chính sách tiền lương,...)  

32. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (4,3,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính trong 

doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: phân tích báo cáo tài 

chính, hoạch định lợi nhuận, quản trị vốn lưu động, các nguồn tài trợ của doanh 

nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, chi phí sử dụng vốn và cơ cấu vốn 

của doanh nghiệp. 

33.  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (4,3,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Thống kê kinh doanh. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin về quản trị sản xuất và chiến lược 

quản trị sản xuất. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: các phương pháp dự 

báo, các quyết định dài hạn trong quản trị sản xuất, một số mô hình quản trị tồn 

kho, lập lịch trình sản xuất. 

34. CHIẾN LƢỢC KINH DOANH (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng, 

phát triển chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số nội 

dung như: nhập môn chiến lược kinh doanh, nghiên cứu môi trường, xác định 

nhiệm vụ và mục tiêu, xây dựng và lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp, thực 

hiện chiến lược, và kiểm tra đánh giá chiến lược. 
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35. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Thống kê kinh doanh. 

 Nội dung học phần: Nhận thấy vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh trong 

quản doanh nghiệp. Xác định đối tượng, mục tiêu của phân tích hoạt động kinh 

doanh, tìm những nguyên nhân dẫn đến kết quả, xem xét các biện pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

36. THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TRÊN MÁY (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về quản trị, cách vận hành cơ cấu tổ chức, 

cách thức tổ chức các hoạt động và giám sát hoạt động thông qua việc sử dụng các 

công cụ phần mềm quản trị; sử dụng công cụ phần mềm máy tính để thực hiện phần 

hành nghiệp vụ trong tổ chức cũng như làm các bài tập của các học phần quản trị. 

37. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh và các 

vấn đề đạo đức trong kinh doanh, bao gồm một số nội dung như: các triết lý đạo 

đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 

phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh, xây dựng 

phong cách quản lý định hướng đạo đức và thiết lập hệ thống triển khai đạo đức 

kinh doanh. 

38. QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị Marketing. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực thương hiệu và quản trị 

thương hiệu. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: thương hiệu; nhân tố khách 

hàng trong xây dựng thương hiệu; tiến trình xây dựng và phát triển thương hiệu 

(chiến lược, định vị, hệ thống nhận diện thương hiệu, truyền thông); các phương 

pháp đo lường và đánh giá thương hiệu. 

39. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÕNG (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công tác Quản 

trị hành chánh văn phòng tại các doanh nghiệp, bao gồm những nội dung cơ bản: 

Tổng quan về nghiệp vụ hành chánh văn phòng; Quản lý cơ sở vật chất của văn 

phòng; Quản lý thông tin và lưu trữ hồ sơ; Hoạch định và tổ chức các cuộc họp và 

các chuyến đi công tác; Phân loại, phân cấp và cách soạn thảo văn bản. 
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40.  PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƢ (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị tài chính. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực quản trị dự án đầu tư, 

và giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về dự án đầu tư, giá trị tiền tệ theo 

thời gian, một số yếu tố ảnh hưởng đến dòng ngân lưu dự án, các phương pháp thẩm 

định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư (phương pháp thời gian hoàn vốn, phương 

pháp hiện giá ròng, phương pháp suất nội hoàn, phương pháp chỉ số sinh lời). 

41. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Thuế. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị  

trường  chứng  khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ 

chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và hệ thống 

thông thông tin trên thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán. 

42. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 2, Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức, các cấu trúc câu áp dụng 

khi thuyết trình, cách chủ trì một cuộc họp, các dạng đàm phán và kỹ năng đàm 

phán 

43. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh 1 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức, nguồn từ vựng và các thuật 

ngữ cơ bản về quản trị, cấu trúc công ty, học thuyết X&Y, cách viết sơ yếu lý lich 

bằng tiếng Anh và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực marketing. 

44. KỸ THUẬT QUẢN TRỊ (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến một số kỹ năng mềm 

được ứng dụng trong hoạt động quản trị. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: 

kỹ năng lắng nghe; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết 

mâu thuẫn, xung đột; kỹ năng thương lượng; kỹ năng trình bày trước đám đông; kỹ 

năng tổ chức họp, sự kiện và hội thảo. 

45.  TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý học 

quản lý. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về tâm lý học, các 

hiện tượng tâm lý cá nhân, các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể, tâm lý học 

trong hoạt động quản trị. 
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46.  KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức và công cụ để có thể lập một kế hoạch 

kinh doanh đơn giản, bao gồm các nội dung: quyết định khởi nghiệp kinh doanh, 

thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát triển kinh doanh bền vững. Từ đó, người học 

có thể cụ thể hóa các suy nghĩ về công việc kinh doanh thành một bản kế hoạch với 

các bước đi và phương án để có thể đánh giá lựa chọn cho phù hợp. 

47.  NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức về các khía cạnh của lãnh đạo, vai trò 

nhà lãnh đạo, cũng như một số mô hình lãnh đạo tiên tiến. Đồng thời giới thiệu một 

số nội dung như: bản chất của lãnh đạo, quyền lực và sự ảnh hưởng, các chiến lược 

ảnh hưởng, phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo, bản chất công việc và vai trò của người 

lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo. 

48.  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp. 

Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về văn hóa doanh nghiệp, các 

chức năng và nội dung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp, cấu trúc cơ bản hình 

thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác dụng của văn hóa 

doanh nghiệp. 

49. QUẢN TRỊ RỦI RO (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực quản trị rủi ro và giới 

thiệu một số nội dung như quản trị rủi ro, nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm 

soát rủi ro, và tài trợ rủi ro để từ đó đưa ra quyết định đầu tư khi có rủi ro. 

50.  QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị sản xuất. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực quản trị chuỗi cung 

ứng. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: Quản trị chuỗi cung ứng và vai trò 

của quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động doanh nghiệp, nhận dạng các “động 

năng” trong chuỗi cung ứng, các quy trình của chuỗi cung ứng (hoạch định và thu 

mua, sản xuất và phân phối), ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng, 

công cụ đo lường hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng, hệ thống xây dựng chuỗi 

cung ứng hiệu quả). 
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VI 

Chuyên ngành 

QUẢN TRỊ  

KINH DOANH  

XUẤT NHẬP KHẨU 

Tư tưởng HCM 

 (3,2,1) 

Những NLCB 
của CN M.Lenin 1 

(3,2,1) 

Đường lối CM  
của ĐCSVN 

(4,3,1) 
 

 
Marketing căn bản 

 (3,2,1) 
 
 

Marketing  
quốc tế 
(3,2,1) 

 

 
Kinh tế vi mô 

 (4,3,1) 
 
 

 
Quan hệ KTQT 

 (3,2,1) 

 
Tài chính-Tín dụng 

 (3,2,1) 
 
 

Toán kinh tế 
 (4,3,1) 

 
 

 
Thanh toán 

 quốc tế 
(3,2,1) 

 
 

 
AV chuyên ngành 

QTKDXNK 1 
 (3,2,1) 

 
 

Nghiệp vụ  
KDXNK 1 

 (4,3,1) 

 

Nghiệp vụ  
KDXNK 2 

 (3,2,1) 
 
 

Tin học ứng dụng 
 trong kinh doanh 

 (4,3,1) 
 
 

Hệ thống thông tin 
quản lý 
 (3,2,1) 

 
 

Tin học 
đại cương 

 (4,3,1) 

Quản trị học 
 (3,2,1) 

 

Vận tải - BH 
Ngoại thương 

(4,3,1) 
 
 

Pháp luật áp dụng 
trong ngoại thương 

 (3,2,1) Pháp luật 
Đại cương 

 (3,2,1) 

Pháp luật 
kinh tế 
 (3,2,1) 

 
 

VB và LT học 
đại cương 

 (3,2,1) 

 

GDQP 
(11,11,0) 

 

 
Thương mại điện tử 

 (3,2,1) 
 
 

 
Thuế 

 (3,2,1) 
 

 
NL thống kê 

 (3,2,1) 
 

 
Thống kê KD 

 (3,2,1) 
 

 
Chiến lược KD 

 (3,2,1) 
 
 

Quản trị DN 

 (3,2,1) 

Phân tích HĐ 
KDXNK 
 (3,2,1) 

 

 
Thực hành QT 

trên máy 
 (4,3,1) 

 

 
Nguyên lý kế toán 

 (3,2,1) 
 

 

 
Đàm phán TM 

 (2,1,1) 

WTO và  
hội nhập 

(2,1,1) 
 

Thị trường CK 

 (3,2,1) 

 
Giáo dục thể chất 1  

 (1,0,1) 

 
Toán cao cấp 

 (4,3,1) 

 
Anh văn căn bản 2 

 (5,3,2) 

 
AV chuyên ngành 

QTKDXNK 2 
 (3,2,1) 

 
 

Những NLCB 
của CN M.Lenin 2 

 (5,3,2) 

 
Giáo dục thể chất 2  

 (1,0,1) 

 
Giáo dục thể chất 3  

 (1,0,1) 

 
Quản trị chất 

lượng 
 (3,2,1) 

 
 

Thực tập 
tốt nghiệp 

(5,0,5) 

 

Khóa luận  
tốt nghiệp 

(5,0,5) 

 

 
Đầu tư quốc tế 

 (3,2,1) 

 

Kinh tế  
ngoại thương 

(2,1,1) 

 

Bảo hộ  
quyền sở hữi trí tuệ 

(3,2,1) 
 

 

Đạo đức KD 
 (2,1,1) 

 

Tâm lý học QL 
 (2,1,1) 

 

Văn hóa DN 
 (2,1,1) 

 

 
Anh văn căn bản 1 

 (5,3,2) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 
  

Tên chƣơng trình  : Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu  

                        (Import and Export Business Administration) 

Ngành : Quản trị kinh doanh (Business Administration) 

 Mã ngành    :  51340101 

 Trình độ : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo  : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  461  /QĐ-CĐKT, ngày 01  tháng 10  năm  2014   

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

 

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để 

giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe đáp 

ứng nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, pháp luật và thống kê. 

 1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Hiểu biết về nền kinh tế quốc tế với các mối liên kết kinh tế quốc tế Nhà nước 

và liên kết kinh tế quốc tế tư nhân để có thể trao đổi những lợi thế của các quốc gia 

phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong h oạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu của Nhà nước và các công ty quốc tế . 

- Hiểu biết nội dung và nghiệp vụ  marketing xuất nhập khẩu, đàm phán, ký kết, 

tổ chức thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu và quản trị hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp. 
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1.2. Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng được các điều kiện thương mại quốc tế và vận dụng cụ thể tại doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Đánh giá và lựa chọn được phương thức mua bán giao dịch trên thị trường thế 

giới phù hợp với từng trường hợp của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Tìm kiếm thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu ; chọn lựa các phương thức 

thâm nhâp̣ thi ̣ trường có hiêụ quả ; đưa ra các quyết điṇh về sản phẩm , giá cả , phân 

phối và xúc tiến trong kinh doanh xuất nhập khẩu . 

- Phân tích, đánh giá các phương án kinh doanh xuất nhập khẩu để lựa chọn 

phương án tối ưu. 

- Kỹ thuật đàm phán để ký kết hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu được hiệu 

quả. 

- Phân tích, đánh giá các hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu đã ký kết của các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu để có thể soạn thảo các hợp đồng có hiệu quả và hiệu 

lực. 

- Vận dụng kiến thức và nghiệp vụ để tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh 

doanh xuất nhập khẩu, đồng thời giải quyết được những tình huống thực tế phát sinh 

trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

- Khai báo hải quan nhanh chóng, chính xác, đúng quy định để rút ngắn được 

thời gian thông quan 1 lô hàng xuất nhập khẩu. 

- Kỹ thuật soạn thảo, ký kết hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất 

nhập khẩu. Qua đó, vận dụng được các phương thức thuê vận tải, các điều kiện mua 

bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cùng với việc thực hiện các nghiệp vụ có liên quan. 

- Vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế cùng với các nghiệp vụ có liên 

quan để thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu được an toàn và hiệu quả; tranh thủ được 

các nguồn tín dụng, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu tại các ngân hàng. 

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Có khả năng soạn thảo văn bản. 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và phối hợp nhóm. 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn 

trong đơn vị. 

- Sử dụng ngoại ngữ, tin học để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên 

môn. 

1.3. Thái độ 

- Hợp tác được với lãnh đạo, với đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh xuất 

nhập khẩu, với các phòng ban trong doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan ( hải quan, 

vận tải, bảo hiểm, trung tâm giám định,…). 
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- Giữ được đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm khiết. 

1.4. Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Nhân viên hoặc nhà đàm phán, nhà quản trị xuất nhập khẩu tại các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Nhân viên hoặc nhà quản trị bộ phận marketing tại các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu. 

- Nhân viên hoặc nhà quản trị phòng Thanh toán quốc tế, phòng Tín dụng xuất 

nhập khẩu tại các ngân hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Nhân viên hoặc nhà quản trị tại các cơ quan hữu quan xuất nhập khẩu như: 

Hãng tàu, Hãng hàng không, bảo hiểm, trung tâm giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, 

phòng Thương mại công nghiệp, hải quan,… 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 157 đơn vị học trình. 

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT. 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy, Quyết định 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

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

Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 và các văn bản hiện hành và 

được cụ thể hóa theo Quyết định 461/QĐ-CĐKT ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo 

học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. THANG ĐIỂM: Tính theo thang điểm 10 (từ 0  10). 
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7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH  

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 

Lý 

thuyế

t 

Thƣc̣ 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 53 37 16 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ chí Minh 15 10 5 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 3 2 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 5 3 2 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  4 3 1 

2.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn 6 4 2 

5. Pháp luật đại cương 3 2 1 

6. Văn bản và Lưu trữ học đại cương 3 2 1 

2.1.3 Ngoại ngữ 10 6 4 

7. Anh văn căn bản 1 5 3 2 

8. Anh văn căn bản 2 5 3 2 

2.1.4 Toán học - Tin học 8 6 2 

9. Toán cao cấp 4 3 1 

10. Tin học đại cương 4 3 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

11. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

12. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

13. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 11 11 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 104 64 40 

2.2.1 Kiến thức cơ sở  ngành 21 15 6 

14. Kinh tế vi mô 4 3 1 

15. Quản trị học 3 2 1 

16. Nguyên lý thống kê 3 2 1 

17. Pháp luật kinh tế 3 2 1 

18. Toán kinh tế 4 3 1 

19. Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 3 1 

2.2.2 Kiến thức ngành quản trị kinh doanh 33 22 11 

2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 31 21 10 

20. Marketing căn bản 3 2 1 

21. Thống kê kinh doanh 3 2 1 

22. Nguyên lý kế toán 3 2 1 



 
 

71 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 

Lý 

thuyế

t 

Thƣc̣ 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

23. Tài chính - Tín dụng 3 2 1 

24. Thuế 3 2 1 

25. Quản trị doanh nghiệp 3 2 1 

26. Quản trị chất lượng 3 2 1 

27. Chiến lược kinh doanh 3 2 1 

28. Thực hành quản trị trên máy 4 3 1 

29. Hệ thống thông tin quản lý 3 2 1 

2.2.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

30. Đạo đức kinh doanh 2 1 1 

31. Tâm lý học quản lý 2 1 1 

32. Văn hóa doanh nghiệp 2 1 1 

2.2.3 Kiến thức chuyên ngành QTKD xuất nhập khẩu 28 19 9 

2.2.3.1 PHẦN BẮT BUỘC 26 18 8 

33. Quan hệ kinh tế quốc tế 3 2 1 

34. Pháp luật áp dụng trong ngoại thương 3 2 1 

35. Thanh toán quốc tế 3 2 1 

36. Vận tải - Bảo hiểm ngoại thương 4 3 1 

37. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 1 4 3 1 

38. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2 3 2 1 

39. Marketing quốc tế 3 2 1 

40. Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhâp̣ khẩu 3 2 1 

2.2.3.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 2 1 1 

41. Đàm phán thương mại 2 1 1 

42. WTO và hội nhập 2 1 1 

2.2.4 Kiến thức bổ trợ 12 8 4 

2.2.4.1 PHẦN BẮT BUỘC 9 6 3 

43. Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh XNK 1 3 2 1 

44. Anh văn chuyên ngành quản trị kinh doanh XNK 2 3 2 1 

45. Thương mại điện tử 3 2 1 

2.2.3.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

46. Thị trường chứng khoán 3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 

Lý 

thuyế

t 

Thƣc̣ 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

47. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 3 2 1 

2.2.5 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận 

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
10 0 10 

48. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 

49. 
Làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
5 0 5 

 
Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận 

 tốt nghiệp: 
5 3 2 

50. Đầu tư quốc tế 3 2 1 

51. Kinh tế ngoại thương 2 1 1 

 Tổng toàn khóa (đơn vị học trình) 157 101 56 
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TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH  

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

 

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn 

đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn 

học được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1. 

 Nội dung học phần: Trên cơ sở thế giới và phương pháp luận triết học, kinh tế 

chính trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là 

những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - 

phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất 

nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị 

Mác Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá 

trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa công sản. 

3. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về: 

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;  

- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng 

Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây 

dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người 

mới. 

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc Việt Nam. 

4. ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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 Nội dung học phần: Ngoài Chương mở đầu thì môn học bao gồm 8 chương, nội 

dung với các vấn đề như: 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 (1930-1945); 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội và Đường lối đối ngoại. Học phần cung cấp 

những vấn đề cơ bản về hệ thống đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong 

thời kỳ đổi mới. 

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Không. 

 Nội dung học phần: Trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ 

cấu tổ chức, hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam, so sánh bản chất giữa nhà 

nước ta với một số nước trên thế giới. Bản chất, vai trò, các hình thức, hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Hệ thống những khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của ngành 

Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự Việt Nam. 

6. VĂN BẢN VÀ LƢU TRỮ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm văn 

bản, hệ thống văn bản quản lý Nhà nước; thể thức văn bản; những yêu cầu về kỹ 

thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước, quy trình xây dựng và ban hành văn bản 

(đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính), phương pháp soạn 

thảo một số văn bản hành chính thông dụng như: tờ trình, báo cáo, quyết định (cá 

biệt), biên bản, công văn, hợp đồng; Quy trình xử lý văn thư đến, văn thư đi và lưu 

trữ hồ sơ. 

7. ANH VĂN CĂN BẢN 1 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Hệ thống kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của ngôn 

ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp hàng ngày như chào 

hỏi, mô tả công việc hàng ngày và hoạt động yêu thích. Từ đó giúp người học có 

nền tảng vững chắc để phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua từng bài học.  

8. ANH VĂN CĂN BẢN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 1. 

 Nội dung học phần: Nâng cao kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của 

ngôn ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp liên quan  đến 
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nghề nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập các các chủ đề giao tiếp từ trong 

thực tiễn nhằm hoàn thiện kĩ năng nghe nói.  

9. TOÁN CAO CẤP (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mà trận, 

hàm một biến, hàm hai biến, phương trình vi phân cấp một như các khái niệm trong 

ma trận, các phép toán trên ma trận, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, 

cách tính đạo hàm, vi phân, tích phân, cực trị, phương pháp giải các dạng phương 

trình vi phân cấp một. 

10. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không. 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền 

thông xét trên quan điểm của người sử dụng: những kiến thức đại cương về tin học, 

về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng hệ điều hành, một số 

phần mềm thông dụng và khai thác mạng máy tính nhằm hình thành và phát triển kỹ 

năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động sau này của sinh 

viên. 

11. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không.  

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm, vị trí, vai trò ý nghĩa tác dụng của thể 

dục thể thao trong xã hội và trường học, các nguyên tắc trong tập luyện thể dục thể 

thao; kiến thức cơ bản về phòng ngừa chấn thương và sơ cứu và cung cấp kiến thức, 

kỹ năng thực hành và đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung (64 động tác). 

12. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản 

của môn điền kinh (chạy ngắn 100m, chạy cự ly trung bình). Các điều luật, phương 

pháp tự tập luyện nâng cao thành tích.  

13. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành các kỹ 

thuật cơ bản bóng chuyền. Các điều luật, phương pháp tự tập luyện nâng cao thành 

tích trong môn thể thao tự chọn.  
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14. KINH TẾ VI MÔ (4,3,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2, 

Toán cao cấp (song hành). 
 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vi mô 

và các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp đồng thời giới thiệu một số nội dung như: 

Cung cầu và giá cả thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi 

doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường các yếu tố sản xuất.  

15. QUẢN TRỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô (song hành). 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị, nhà quản trị. Đồng 

thời giới thiệu một số nội dung về các chức năng của quản trị như: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát.  

16. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản như các 

phương pháp điều tra thu thập thông tin thực tế, tổng hợp tài liệu điều tra, tính toán 

hệ thống các chỉ tiêu phân tích, vận dụng hệ thống các phương pháp vào việc phân 

tích thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần 

cho công tác kiểm tra, đánh giá và hoạch định các chiến lược, mục tiêu phát triển 

kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.  

17. PHÁP LUẬT KINH TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức  về các khái niệm cơ bản trong hoạt 

động kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp và phá sản. Cung 

cấp kiến thức về doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại, điều kiện, trình tự thủ tục 

thành lập, thay đổi, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp.Trang bị những kiến thức về 

hợp đồng: khái niệm, phân loại, các nội dung cơ bản của hợp đồng; Các biện pháp 

giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Phá sản: khái niệm, dấu hiệu xác định tình 

trạng phá sản, thẩm quyền giải quyết, thứ tự phân chia thành toán nợ, trình tự thủ 

tục phá sản. 

18. TOÁN KINH TẾ (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất, 

thống kê và ài toán quy hoạch hoạch tuyến tính như các công thức tính xác suất, các 

quy luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên, các phương 

pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết, thuật toán đơn hình giải bài toán quy 
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hoạch tuyến tính dạng chuẩn, thuật toán “quy 0 cước phí các ô chọn” để giải bài 

toán vận tải cân bằng thu phát. 

19. TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương. 

 Nội dung học phần: Học phần chia thành 7 chương cung cấp những kiến thức cơ 

bản về tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh, những ứng dụng của phần mềm 

MS-Access 2010 trong bài toán kinh doanh. 

20. MARKETING CĂN BẢN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Marketing gồm: khái niệm cơ 

bản liên quan đến marketing, các quan điểm quản trị marketing, mục tiêu marketing 

trong thời hiện đại; môi trường tác động đến sự thành công hay thất bại của chiến 

lược marketing; các phương pháp nghiên cứu hành vi khách hàng và cách thức 

nghiên cứu marketing; khái niệm và tiêu chí phân khúc thị trường, chọn thị trường 

mục tiêu và phương pháp định vị thị trường hiệu quả; chiến lược marketing hỗn 

hợp: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc 

tiến. 

21. THỐNG KÊ KINH DOANH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Trình bày các phương pháp thống kê nhằm phản ánh quy mô, 

phân tích biến động về mặt lượng của từng yếu tố đầu vào, đánh giá hiệu quả sử 

dụng, trang bị các yếu tố đầu vào trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất 

kinh doanh thông qua những chỉ tiêu, chỉ số đo lường đặc trưng. 

22. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Trang bi ̣ cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán : các 

khái niệm, đối tươṇg, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán , phương 

pháp kế toán và việc vận dụng các nguyên tắc , phương pháp này vào kế toán các 

quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp. 

23. TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần:  Đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính - tiền tệ như: 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính tại Việt Nam, 

cung cấp các kiến thức về nguồn gốc của tiền tệ, về các chế độ lưu thông tiền tệ 

trong nền kinh tế, về tác động của tiền tệ đối với nền kinh tế  và biện pháp cơ bản 

khắc phục.   

24. THUẾ (3,2,1) 
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 Điều kiện tiên quyết: Tài chính – Tín dụng.  

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thuế như: đối 

tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, chế độ miễn 

giảm, kê khai các loại thuế… Trên cơ sở kiến thức về thuế nhằm phục vụ cho việc 

tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi Nhà nước, DN và cá nhân người nộp thuế. 

25. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến doanh nghiệp và 

công tác quản trị trong doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: 

xác định địa điểm doanh nghiệp, lựa chọn sản phẩm (dịch vụ), dự báo nhu cầu, 

hoạch định việc sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp, quản trị hàng tồn kho, 

quản trị lao động và tiền lương. 

26. QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị chất lượng, và giới 

thiệu một số nội dung như: chất lượng, quản trị chất lượng, các công cụ kiểm soát 

chất lượng, đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện (TQM), ISO 9000, 

các tiêu chuẩn và phương pháp quản lý chất lượng khác, benchmarking, quản trị 

chất lượng dịch vụ. 

27. CHIẾN LƢỢC KINH DOANH (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng, 

phát triển chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số nội 

dung như: nhập môn chiến lược kinh doanh, nghiên cứu môi trường, xác định 

nhiệm vụ và mục tiêu, xây dựng và lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp, thực 

hiện chiến lược, và kiểm tra đánh giá chiến lược. 

28. THỰC HÀNH QUẢN TRỊ TRÊN MÁY (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về quản trị, cách vận hành cơ cấu tổ chức, 

cách thức tổ chức các hoạt động và giám sát hoạt động thông qua việc sử dụng các 

công cụ phần mềm quản trị; sử dụng công cụ phần mềm máy tính để thực hiện phần 

hành nghiệp vụ trong tổ chức cũng như làm các bài tập của các học phần quản trị. 

29. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Học phần Hệ thống thông tin quản lý trang bị cho sinh viên 

khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh những kiến thức và kỹ năng về hệ thống 
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thông tin quản lý như một trong các bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự 

thành công của mọi tổ chức ngày nay. 

30. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh và các 

vấn đề đạo đức trong kinh doanh, bao gồm một số nội dung như: các triết lý đạo 

đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 

phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh, xây dựng 

phong cách quản lý định hướng đạo đức và thiết lập hệ thống triển khai đạo đức 

kinh doanh. 

31. TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý học 

quản lý. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về tâm lý học, các 

hiện tượng tâm lý cá nhân, các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể, tâm lý học 

trong hoạt động quản trị. 

32. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp. 

Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về văn hóa doanh nghiệp, các 

chức năng và nội dung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp, cấu trúc cơ bản hình 

thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác dụng của văn hóa 

doanh nghiệp. 

33. QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế: khái 

quát về nền kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, các hình thức quan hệ kinh tế 

quốc tề gồm thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế; các xu 

huớng đang diễn ra trong quan hệ kinh tế quốc tế; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam. 

34. PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG NGOẠI THƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Pháp luật kinh tế. 

 Nội dung học phần: Học phần sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về pháp luật áp 

dụng trong hoạt động ngoại thương; các nguồn, nguyên tắc áp dụng nguồn luật 

trong hoạt động ngoại thương.Cung cấp kiến thức về pháp luật hải quan: quy định 

về thủ tục hải quan, các văn bản quốc tế về hợp tác hải quan mà Việt Nam đã tham 

gia.Trang bị kiến thức về pháp luật thuế: quy định của pháp luật về căn cứ tính thuế, 



 
 

80 

trình tự, thủ tục, chế độ miễn giảm, hoàn thuế, truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu; các hiệp định song phương, điều ước quốc tế đa phương, thỏa thuận khu vực 

của Việt Nam về ưu đãi thuế quan.Cung cấp lý luận và cơ sở pháp lý liên quan đến 

hợp đồng thương mại trong hoạt động ngoại thương: chủ thể giao kết, đối tượng, 

trình tự, thủ tục, các điều khoản chủ yếu, trách nhiệm và miễn trách nhiệm do vi 

phạm hợp đồng; các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.Trang 

bị kiến thức pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN: các cam 

kết, thỏa thuận thương mại, thuế quan của Việt Nam với ASEAN; các cơ chế giải 

quyết tranh chấp khu vực phát sinh từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 

35. THANH TOÁN QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế 

gồm: tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái; các phương tiện 

thanh toán quốc tế; chứng từ trong hoạt động ngoại thương; các phương thức thanh 

toán  quốc tế; tài trợ ngoại thương; sơ lược về Incoterms. 

36. VẬN TẢI – BẢO HIỂM NGOẠI THƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật áp dụng trong ngoại thương, Thanh toán quốc tế 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức chuyên môn về vận tải và bảo hiểm trong 

ngoại thương, nhất là các nguyên tắc, thủ tục, chứng từ, quyền hạn và trách nhiệm 

của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người chuyên chở, công ty bảo hiểm.  

37. NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 1 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn chuyên ngành QTKDXNK 2, Thanh toán quốc tế, 

Quan hệ kinh tế quốc tế 
 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức về Incoterms 2010, phân tích các 

phương thức mua bán giao dịch trên thị trường quốc tế để rút ra những ưu và nhược 

điểm và trường hợp sử dụng của từng phương thức mua bán, nghiên cứu các bước 

giao dịch đàm phán hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu và nội dung hợp đồng 

kinh doanh xuất nhập khẩu. 

38. NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ kinh doanh XNK 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về các điều khoản cơ bản của hợp đồng 

kinh doanh xuất nhập khẩu, hợp đồng gia công quốc tế, hợp đồng chuyển giao công 

nghệ, quy trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, cách thức tổ chức thực hiện 

hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu. 

39. MARKETING QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản. 
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 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về marketing quốc tế gồm: các cấp 

độ khác nhau của marketing quốc tế; các nhân tố môi trường quốc tế ảnh hưởng đến 

chiến lược marketing của doanh nghiệp cũng như các phương thức thâm nhập thị 

trường thế giới; nội hàm của các chiến lược marketing mix. 

40. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XNK (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Giúp sinh viên có những kiến thức chung về phân tích hoạt 

động kinh doanh trong phạm vi doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu như: phân 

tích kết quả lưu chuyển hàng hóa kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương 

mại; phân tích chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích lợi nhuận và hiệu quả 

kinh doanh xuất nhập khẩu. 

41. ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ kinh doanh XNK 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về đàm phán gồm: các khái niệm, 

các giai đoạn đàm phán trong kinh doanh quốc tế; các hình thức và các kiểu đàm 

phán; cách viết các lá thư thương mại quốc tế.  

42. WTO VÀ HỘI NHẬP (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quan hệ kinh tế quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về WTO và hội nhập gồm: lược sử hình 

thành và phát triển; những đặc trưng cơ bản; qui trình kết nạp thành viên, các hiệp 

định chính; tiến trình gia nhập vào WTO của Việt Nam, các cam kết của Việt Nam, 

cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO, những chủ trương, chính 

sách lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

43. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH XNK 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thuật ngữ, khái niệm tiếng Anh liên quan đến 

các hoạt động xuất nhập khẩu như: hậu cần (logistics), quản lý và quy trình lưu kho, 

vận chuyển và giao nhận, các chứng từ thanh toán, thư tín. 

44. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH XNK 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn chuyên ngành xuất nhập khẩu 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các thuật ngữ, khái niệm tiếng Anh liên quan đến 

các hoạt động xuất nhập khẩu như: hậu cần (logistics), quản lý và quy trình lưu kho, 

vận chuyển và giao nhận, các chứng từ thanh toán, thư tín. 

45. THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Hệ thống thông tin quản lý. 
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 Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử nhằm 

hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ điện tử và mạng Internet để tiến hành hoạt 

động kinh doanh; nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình thích hợp về 

thương mại điện tử cho đơn vị; thực hành các kỹ năng xây dựng và quản lý các mô 

hình kinh doanh thương mại điện tử. 

46. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính – Tín dụng. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị  

trường  chứng  khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ 

chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và hệ thống 

thông thông tin trên thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán. 

47. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật kinh tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ gồm: phân loại các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; hệ thống pháp luật, 

các tổ chức tham gia điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và quốc tế; thủ tục 

và quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; 

cách khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, cụ thể là Licence. 

48. ĐẦU TƢ QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quan hệ kinh tế quốc tế, Tài chính – Tín dụng 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến đầu tư quốc tế gồm: 

tổng quan về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế; đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam; cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; lập dự 

án đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

49. KINH TẾ NGOẠI THƢƠNG (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quan hệ kinh tế quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế ngoại thương gồm: khái 

quát về phát triển của ngoại thương; tình hình kinh tế ngoại thương Việt Nam qua 

các thời kỳ; các kiến thức cơ bản về chính sách xuất nhập khẩu, biện pháp điều 

hành quản lý xuất nhập khẩu; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế ngoại 

thương. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 
  

 Tên chƣơng trình : Kinh doanh quốc tế (International business) 

  Ngành           : Kinh doanh quốc tế (International business)   

Mã ngành    :  51340120 

  Trình độ       : Cao đẳng 

  Loại hình đào tạo : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  461/QĐ-CĐKT, ngày 01 tháng 10. năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. 

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe đáp ứng 

nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, pháp luật và thống kê. 

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Hiểu biết về nền kinh tế quốc tế với các mối liên kết kinh tế quốc tế Nhà nước và 

liên kết kinh tế quốc tế tư nhân để có thể trao đổi những lợi thế của các quốc gia phù hơp̣ 

với luâṭ pháp quốc tế nhằm mang  lại hiệu quả tối ưu trong hoạt  động kinh doanh quốc tế 

của Nhà nước và các công ty quốc tế . 

- Hiểu biết nội dung và nghiệp vụ marketing quốc tế, đàm phán, ký kết, tổ chức 

thực hiện hợp đồng kinh doanh quốc tế và quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế tại 

doanh nghiệp. 

1.2. Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Áp dụng được các điều kiện thương mại quốc tế và vận dụng cụ thể chúng tại  

doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. 
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- Đánh giá và lựa chọn được phương thức mua bán giao dịch trên thị trường quốc 

tế phù hợp với từng trường hợp của doanh nghiệp. 

- Liên kết giữa các công ty trong và  ngoài nước để hình thành nên các công ty 

quốc tế hỗ trợ về họat động cho nhau. 

- Tìm kiếm thị trường kinh doanh quốc tế; chọn lựa các phương thức thâm nhập thị 

trường có hiêụ quả ; đưa ra các quyết điṇh về sản phẩm , giá cả, phân phối và xúc tiến 

trong kinh doanh quốc tế . Phân tích, đánh giá các phương án kinh doanh quốc tế để lựa 

chọn phương án tối ưu. 

- Kỹ thuật đàm phán để ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế được hiệu quả. 

- Phân tích, đánh giá các hợp đồng kinh doanh quốc tế (hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế, hợp đồng gia công quốc tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế) để có 

thể sọan thảo các hợp đồng có hiệu quả và hiệu lực. 

- Vận dụng kiến thức và nghiệp vụ để tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh 

quốc tế, đồng thời giải quyết được những tình huống thực tế phát sinh trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. 

- Khai báo hải quan nhanh chóng, chính xác, đúng quy định để rút ngắn được thời 

gian thông quan một lô hàng xuất nhập khẩu. 

- Quản lý các công ty logistics . 

- Kỹ thuật soạn thảo, ký kết hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm quốc tế. Qua đó, 

vận dụng được các phương thức thuê vận tải, các điều  kiện mua bảo hiểm hàng hóa xuất 

nhập khẩu cùng với việc thực hiện các nghiệp vụ có liên quan. 

- Vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế cùng với các nghiệp vụ có liên 

quan để họat động thanh toán quốc tế được an toàn và hiệu quả; tranh thủ được các nguồn 

tín dụng, tài trợ họat động xuất nhập khẩu tại các ngân hàng. 

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Có khả năng soạn thảo văn bản. 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và phối hợp nhóm. 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn 

trong đơn vị. 

- Sử dụng ngoại ngữ, tin học để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên 

môn. 

1.3. Thái độ 

- Hợp tác được với lãnh đạo, với đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh quốc tế, 

với các phòng ban trong doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan (hải quan, vận tải, bảo 

hiểm, trung tâm giám định,…) 
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- Giữ được đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm khiết. 

1.4. Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên đàm phán hoạt động kinh doanh quốc tế tại các doanh nghiệp XNK, 

các công ty xuyên quốc gia và đa quốc gia. 

- Chuyên viên Marketing quốc tế tại các doanh nghiệp. 

- Chuyên viên phòng Thanh toán quốc tế, phòng Tín dụng xuất nhập khẩu tại các 

ngân hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 

- Chuyên viên tại các cơ quan hữu quan kinh doanh quốc tế như: Hãng tàu, Hãng 

hàng không, bảo hiểm, trung tâm giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, Phòng thương mại 

công nghiệp, hải quan,… 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 154 đơn vị học trình 

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy, Quyết định 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 và các văn bản hiện hành và được cụ thể hóa 

theo Quyết định 461/QĐ-CĐKT ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo học chế tín chỉ tại 

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. THANG ĐIỂM: Tính theo thang điểm 10 (từ 0  10). 
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7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH    

 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành   
(1) (3) (4) (5) (6) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 53 37 16 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ chí Minh 15 10 5 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 3 2 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 5 3 2 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  4 3 1 

2.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn 6 4 2 

5. Pháp luật đại cương 3 2 1 

6. Văn bản và lưu trữ học đại cương  3 2 1 

2.1.3 Ngoại ngữ  10 6 4 

7. Anh văn căn bản 1 5 3 2 

8. Anh văn căn bản 2 5 3 2 

2.1.4 Toán học - Tin học  8 6 2 

9. Toán cao cấp 4 3 1 

10. Tin học đại cương 4 3 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

11. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

12. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

13. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 11 11 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 101 62 39 

2.2.1 Kiến thức cơ sở  ngành 21 15 6 

14. Kinh tế vi mô 4 3 1 

15. Quản trị học 3 2 1 

16. Nguyên lý thống kê 3 2 1 

17. Pháp luật kinh tế  3 2 1 

18. Toán kinh tế 4 3 1 

19. Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 3 1 

2.2.2 Kiến thức ngành 24 16 8 

2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 22 15 7 

20. Marketing căn bản 3 2 1 



88 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành   
(1) (3) (4) (5) (6) 

21. Thống kê kinh doanh 3 2 1 

22. Nguyên lý kế toán 3 2 1 

23. Tài chính - Tín dụng 3 2 1 

24. Thuế 3 2 1 

25. Hệ thống thông tin quản lý 3 2 1 

26. Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 3 1 

2.2.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (chọn 1 trong số các HP sau) 2 1 1 

27. Đạo đức kinh doanh          2 1 1 

28. Tâm lý học quản lý 2 1 1 

29. Văn hóa doanh nghiệp 2 1 1 

2.2.3 Kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế 34 23 11 

2.2.3.1 PHẦN BẮT BUỘC 32 22 10 

30. Quan hệ kinh tế quốc tế  3 2 1 

31. Pháp luật kinh doanh quốc tế 3 2 1 

32. Thanh toán quốc tế 3 2 1 

33. Vận tải - Bảo hiểm ngoại thương 4 3 1 

34. Giao dịch thương mại quốc tế 4 3 1 

35. Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế 1 4 3 1 

36. Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế 2 3 2 1 

37. Marketing quốc tế 3 2 1 

38. Tài chính quốc tế 5 3 2 

2.2.3.2 PHẦN TỰ CHỌN (chọn 1 trong số các HP sau) 2 1 1 

39. Đàm phán thương mại 2 1 1 

40. WTO và hội nhập           2 1 1 

2.2.4 Kiến thức bổ trợ 12 8 4 

2.2.4.1 PHẦN BẮT BUỘC 9 6 3 

41. Anh văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế 1     3 2 1 

42. Anh văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế 2    3 2 1 

43. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 3 2 1 

2.2.4.2 PHẦN TỰ CHỌN (chọn 1 trong số các HP sau) 3 2 1 

44. Thị trường chứng khoán 3 2 1 

45. Thương mại điện tử 3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành   
(1) (3) (4) (5) (6) 

2.2.5 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
10 0 10 

46. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 

47. 
Làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
5 0 5 

 
Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận 

tốt nghiệp:  
5 3 2 

48. Đầu tư quốc tế 3 2 1 

49. Kinh tế ngoại thương 2 1 1 

 Tổng toàn khóa (đơn vị học trình) 154 99 55 
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TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ  

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

 

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn 

đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn 

học được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan 

và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1. 

 Nội dung học phần: Trên cơ sở thế giới và phương pháp luận triết học, kinh tế 

chính trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là 

những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - 

phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất 

nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị 

Mác Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá 

trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa công sản. 

3. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về: 

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;  

- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng 

Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây 

dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người 

mới. 

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc Việt Nam. 

4. ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Nội dung học phần: Ngoài Chương mở đầu thì môn học bao gồm 8 chương, nội 

dung với các vấn đề như: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh 
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chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội và Đường lối đối ngoại. Học phần cung cấp 

những vấn đề cơ bản về hệ thống đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong 

thời kỳ đổi mới. 

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Không. 

 Nội dung học phần: Trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ 

cấu tổ chức, hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam, so sánh bản chất giữa nhà 

nước ta với một số nước trên thế giới. Bản chất, vai trò, các hình thức, hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Hệ thống những khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của ngành 

Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự Việt Nam. 

6. VĂN BẢN VÀ LƢU TRỮ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm văn 

bản, hệ thống văn bản quản lý Nhà nước; thể thức văn bản; những yêu cầu về kỹ 

thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước, quy trình xây dựng và ban hành văn bản 

(đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính), phương pháp soạn 

thảo một số văn bản hành chính thông dụng như: tờ trình, báo cáo, quyết định (cá 

biệt), biên bản, công văn, hợp đồng; Quy trình xử lý văn thư đến, văn thư đi và lưu 

trữ hồ sơ. 

7. ANH VĂN CĂN BẢN 1 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Hệ thống kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của ngôn 

ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp hàng ngày như chào 

hỏi, mô tả công việc hàng ngày và hoạt động yêu thích. Từ đó giúp người học có 

nền tảng vững chắc để phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua từng bài học.  

8. ANH VĂN CĂN BẢN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 1. 

 Nội dung học phần: Nâng cao kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của 

ngôn ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp liên quan  đến 

nghề nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập các các chủ đề giao tiếp từ trong 

thực tiễn nhằm hoàn thiện kĩ năng nghe nói.  
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9. TOÁN CAO CẤP (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mà trận, 

hàm một biến, hàm hai biến, phương trình vi phân cấp một như các khái niệm trong 

ma trận, các phép toán trên ma trận, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, 

cách tính đạo hàm, vi phân, tích phân, cực trị, phương pháp giải các dạng phương 

trình vi phân cấp một. 

10. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không. 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền 

thông xét trên quan điểm của người sử dụng: những kiến thức đại cương về tin học, 

về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng hệ điều hành, một số 

phần mềm thông dụng và khai thác mạng máy tính nhằm hình thành và phát triển kỹ 

năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động sau này của sinh 

viên. 

11. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không.  

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm, vị trí, vai trò ý nghĩa tác dụng của thể 

dục thể thao trong xã hội và trường học, các nguyên tắc trong tập luyện thể dục thể 

thao; kiến thức cơ bản về phòng ngừa chấn thương và sơ cứu và cung cấp kiến thức, 

kỹ năng thực hành và đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung (64 động tác). 

12. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản 

của môn điền kinh (chạy ngắn 100m, chạy cự ly trung bình). Các điều luật, phương 

pháp tự tập luyện nâng cao thành tích.  

13. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành các kỹ 

thuật cơ bản bóng chuyền. Các điều luật, phương pháp tự tập luyện nâng cao thành 

tích trong môn thể thao tự chọn.  

14. KINH TẾ VI MÔ (4,3,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2, 

Toán cao cấp (học song hành). 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vi mô 

và các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp đồng thời giới thiệu một số nội dung như: 
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Cung cầu và giá cả thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi 

doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường các yếu tố sản xuất. 

15. QUẢN TRỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô (song hành). 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị, nhà quản trị. Đồng 

thời giới thiệu một số nội dung về các chức năng của quản trị như: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát.  

16. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Trình bày những kiến thức cơ bản như các phương pháp điều 

tra thu thập thông tin thực tế, tổng hợp tài liệu điều tra, tính toán hệ thống các chỉ 

tiêu phân tích, vận dụng hệ thống các phương pháp vào việc phân tích thực trạng 

phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần cho công tác 

kiểm tra, đánh giá và hoạch định các chiến lược, mục tiêu phát triển kinh doanh, 

phát triển kinh tế xã hội.  

17. PHÁP LUẬT KINH TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương, Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức  về các khái niệm cơ bản trong hoạt 

động kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp và phá sản. Cung 

cấp kiến thức về doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại, điều kiện, trình tự thủ tục 

thành lập, thay đổi, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp.Trang bị những kiến thức về 

hợp đồng: khái niệm, phân loại, các nội dung cơ bản của hợp đồng; Các biện pháp 

giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; Phá sản: khái niệm, dấu hiệu xác định tình 

trạng phá sản, thẩm quyền giải quyết, thứ tự phân chia thành toán nợ, trình tự thủ 

tục phá sản. 

18. TOÁN KINH TẾ (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất, 

thống kê và ài toán quy hoạch hoạch tuyến tính như các công thức tính xác suất, các 

quy luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên, các phương 

pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết, thuật toán đơn hình giải bài toán quy 

hoạch tuyến tính dạng chuẩn, thuật toán “quy 0 cước phí các ô chọn” để giải bài 

toán vận tải cân bằng thu phát. 

19. TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương. 

 Nội dung học phần: Học phần chia thành 7 chương cung cấp những kiến thức cơ 

bản về tin học ứng dụng trong quản trị kinh doanh, những ứng dụng của phần mềm 

MS-Access 2010 trong bài toán kinh doanh. 
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20. MARKETING CĂN BẢN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Marketing gồm: khái niệm cơ 

bản liên quan đến marketing, các quan điểm quản trị marketing, mục tiêu marketing 

trong thời hiện đại; môi trường tác động đến sự thành công hay thất bại của chiến 

lược marketing; các phương pháp nghiên cứu hành vi khách hàng và cách thức 

nghiên cứu marketing; khái niệm và tiêu chí phân khúc thị trường, chọn thị trường 

mục tiêu và phương pháp định vị thị trường hiệu quả; chiến lược marketing hỗn 

hợp: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc 

tiến. 

21. THỐNG KÊ KINH DOANH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê. 

 Nội dung học phần: Trình bày các phương pháp thống kê nhằm phản ánh quy mô, 

phân tích biến động về mặt lượng của từng yếu tố đầu vào, đánh giá hiệu quả sử 

dụng, trang bị các yếu tố đầu vào trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất 

kinh doanh thông qua những chỉ tiêu, chỉ số đo lường đặc trưng. 

22. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Trang bi ̣ cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán : các 

khái niệm, đối tươṇg, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán, phương 

pháp kế toán và việc vận dụng các nguyên tắc , phương pháp này vào kế toán các 

quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp. 

23. TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính - tiền tệ như: 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính và hệ thống tài chính tại Việt Nam, 

cung cấp các kiến thức về nguồn gốc của tiền tệ, về các chế độ lưu thông tiền tệ 

trong nền kinh tế, về tác động của tiền tệ đối với nền kinh tế  và biện pháp cơ bản 

khắc phục.   

24. THUẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính –Tín dụng.  

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thuế như: đối 

tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, phương pháp tính thuế, chế độ miễn 

giảm, kê khai các loại thuế… Trên cơ sở kiến thức về thuế nhằm phục vụ cho việc 

tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi Nhà nước, DN và cá nhân người nộp thuế. 

25. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Quản trị học. 
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 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh 

doanh những kiến thức và kỹ năng về hệ thống thông tin quản lý như một trong các 

bộ phận chức năng quan trọng nhất tạo nên sự thành công của mọi tổ chức ngày 

nay. 

26. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (4,3,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

phương pháp kế toán các hoạt động kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế 

toán Vốn bằng tiền, Tài sản cố định , Tiền lương và các khoản trích theo lương , 

Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm , Tiêu 

thụ và xác định kết quả kinh doanh. 

27. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về đạo đức kinh doanh và các 

vấn đề đạo đức trong kinh doanh, bao gồm một số nội dung như: các triết lý đạo 

đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 

phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh, xây dựng 

phong cách quản lý định hướng đạo đức và thiết lập hệ thống triển khai đạo đức 

kinh doanh. 

28. TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý học 

quản lý. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về tâm lý học, các 

hiện tượng tâm lý cá nhân, các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể, tâm lý học 

trong hoạt động quản trị. 

29. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (2,1,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp. 

Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: tổng quan về văn hóa doanh nghiệp, các 

chức năng và nội dung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp, cấu trúc cơ bản hình 

thành văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác dụng của văn hóa 

doanh nghiệp. 

30. QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế: khái 

quát về nền kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, các hình thức quan hệ kinh tế 

quốc tề gồm thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, liên kết kinh tế quốc tế; các xu 
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huớng đang diễn ra trong quan hệ kinh tế quốc tế; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam. 

31. PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật kinh tế. 

 Nội dung học phần: Khái quát một cách có hệ thống những kiến thức pháp luật cơ 

bản về  mua bán hàng hóa quốc tế, các tổ chức thương mại quốc tế, phương thức 

vận chuyển hàng hóa quốc tế, bảo hiểm hàng hóa, phương thức thanh toán trong 

việc mua bán hàng hóa quốc tế và cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh 

doanh thương mại quốc tế. 

32. THANH TOÁN QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế 

gồm: tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái; các phương tiện 

thanh toán quốc tế; chứng từ trong hoạt động ngoại thương; các phương thức thanh 

toán  quốc tế; tài trợ ngoại thương; sơ lược về Incoterms. 

33. VẬN TẢI – BẢO HIỂM NGOẠI THƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật kinh doanh quốc tế, Thanh toán quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức chuyên môn về vận tải và bảo hiểm trong 

ngoại thương, nhất là các nguyên tắc, thủ tục, chứng từ, quyền hạn và trách nhiệm 

của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người chuyên chở, công ty bảo hiểm.  

34. GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 2, Thanh toán 

quốc tế, Quan hệ kinh tế quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về giao dịch thương mại quốc tế 

gồm: các điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế, hợp 

đồng kinh doanh quốc tế. 

35. NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ 1 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 2, Thanh toán 

quốc tế, Quan hệ kinh tế quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế 

gồm: nội dung hợp đồng kinh doanh quốc tế và 2 dạng hợp đồng kinh doanh quốc 

tế đặc biệt là hợp đồng gia công quốc tế và hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc 

tế; cách soạn thảo và những điều cần lưu ý khi ký kết các dạng hợp đồng này; phân 

tích  các chứng từ  thường được sử dụng trong kinh doanh quốc tế. 
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36. NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế 

gồm: nghiệp vụ hải quan; cách tổ chức thực hiện hợp đồng kinh doanh quốc tế; các 

tranh chấp, bất đồng trong kinh doanh quốc tế và các cách giải quyết hiệu quả các 

tranh chấp, bất đồng. 

37. MARKETING QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về marketing quốc tế gồm: các cấp 

độ khác nhau của marketing quốc tế; các nhân tố môi trường quốc tế ảnh hưởng đến 

chiến lược marketing của doanh nghiệp cũng như các phương thức thâm nhập thị 

trường thế giới; nội hàm của các chiến lược marketing mix. 

38. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Thanh toán quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản liên quan tới đại cương về tài 

chính quốc tế, thị trường tài chính, các nghiệp vụ hối đoái, cán cân thanh toán quốc 

tế, các định chế tài chính quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế, chính sách tỷ giá của 

Việt Nam qua các thời kỳ và vấn đề tự do hóa tài chính trong nền kinh tế mở. 

39. ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giao dịch thương mại quốc tế 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về đàm phán gồm: các khái niệm, 

các giai đoạn đàm phán trong kinh doanh quốc tế; các hình thức và các kiểu đàm 

phán; cách viết các lá thư thương mại quốc tế.  

40. WTO VÀ HỘI NHẬP (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quan hệ kinh tế quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về WTO và hội nhập gồm: lược sử hình 

thành và phát triển; những đặc trưng cơ bản; qui trình kết nạp thành viên, các hiệp 

định chính; tiến trình gia nhập vào WTO của Việt Nam, các cam kết của Việt Nam, 

cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập WTO, những chủ trương, chính 

sách lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

41. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các bài đọc và câu hỏi thảo luận liên quan đến các 

hoạt động kinh doanh và công việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.  Ngoài ra, 

học phần còn cung cấp các kiến thức về văn hóa, giao tiếp, ứng xử, kinh nghiệm 

làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế. 
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42. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các bài đọc và câu hỏi thảo luận liên quan đến các 

hoạt động của cá nhân khi làm việc trong một công ty đa quốc gia hoặc sinh sống ở 

nước ngoài. Ngoài ra, học phần còn cung cấp các kiến thức về văn hóa, giao tiếp, 

ứng xử, kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế. 

43. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật kinh tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ gồm: phân loại các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; hệ thống pháp luật, 

các tổ chức tham gia điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và quốc tế; thủ tục 

và quy trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; 

cách khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, cụ thể là Licence. 

44. THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tài chính – Tín dụng. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận và thực tiễn về thị  

trường  chứng  khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ 

chức và giao dịch trên thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và hệ thống 

thông thông tin trên thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán. 

45. THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Hệ thống thông tin quản lý. 

 Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử nhằm 

hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ điện tử và mạng Internet để tiến hành hoạt 

động kinh doanh; nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình thích hợp về 

thương mại điện tử cho đơn vị; thực hành các kỹ năng xây dựng và quản lý các mô 

hình kinh doanh thương mại điện tử. 

46. ĐẦU TƢ QUỐC TẾ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quan hệ kinh tế quốc tế, Tài chính quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến đầu tư quốc tế gồm: 

tổng quan về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế; đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại Việt Nam; cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; lập dự 

án đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

47. KINH TẾ NGOẠI THƢƠNG (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quan hệ kinh tế quốc tế. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế ngoại thương gồm: khái 

quát về phát triển của ngoại thương; tình hình kinh tế ngoại thương Việt Nam qua 

các thời kỳ; các kiến thức cơ bản về chính sách xuất nhập khẩu, biện pháp điều 

hành quản lý xuất nhập khẩu; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế ngoại 

thương.
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Dẫn luận 
ngôn ngữ học 

 (3,2,1) 
 
 
 

Chọn 3 trong 5 học 

phần sau 

  

 
 
      

Thực tập TN 

(5,0,5) 

 

 

 
Tư tưởng HCM 

 (3,2,1) 

 

Văn bản và LTHDC 
hoặc Tiếng Việt thực 

hành 
 (3,2,1) 

  
 

 
Ngữ pháp 2 

 (3,2,1) 
 
 

 
Anh văn quản trị 1 

 (3,2,1) 
 
 

 

Anh văn  
kế toán 1 

 (3,2,1) 
 
 

Anh văn  
ngân hàng 

 (3,2,1) 

Luyện dịch 3 

 (3,2,1) 

Anh văn  
quản trị 2 

 (3,2,1) 

 
Ngữ pháp 1 

 (3,2,1) 
 
 

Ngành 

TIẾNG ANH 

 
Những NLCB 

của CN M.Lenin 1 

 (3,2,1) 

 
Những NLCB 

của CN M.Lenin 2 
 (5,3,2) 

 

 
Đường lối CM 

của ĐCSVN 

 (4,3,1) 

 
Quản trị HCVP 

 (3,2,1) 
 
 

 
Kinh tế vi mô 

 (4,3,1) 
 
 

 
Nguyên lý kế toán 

 (3,2,1) 
 
 

 
Toán cao cấp 

(4,3,1) 

 
Marketing CB 

 (3,2,1) 
 
 

Anh văn  
marketing 2 

 (3,2,1) 

Anh văn  
kế toán 2 

 (3,2,1) 

 
Ngữ âm 

âm vị học 
 (3,2,1) 

 
 

 

Anh văn  
marketing 1 

 (3,2,1) 
 
 

 
Nghe nói 2 

 (4,3,1) 
 
 

 
Nghe nói 3 

 (4,3,1) 
 
 

 
Nghe nói 1 

 (4,3,1) 
 
 

 
Luyện dịch 1 

 (3,2,1) 
 
 

 
Luyện dịch 2 

 (3,2,1) 
 
 

 
Viết 2 
 (4,3,1) 

 
 

 
Viết 3 
 (4,3,1) 

 
 

 
Hình  thái hoặc 
ngữ nghĩa học  

 (3,2,1) 

 

 
GDQP 

 (11,11,0) 

 

Nguyên lý 
Thống kê 

 (3,2,1) 
 
 

 

Thư tín TM hoặc 
Giao tiếp đa VH 

trong KD 
(2,1,1) 

 

Chọn 1 trong 4 học 
phần (3,2,1) sau: 
- Toeic Practice  
- KN thuyết trình 

trước công chúng 

(3,2,1) hoặc 

 
Pháp luật  

thương mại 
 (2,1,1) 

 
 

 
Tin học 

đại cương 

 (4,3,1) 

 
Viết 1 
 (4,3,1) 

 
 

 
Ngôn ngữ học ĐC 

 (2,1,1) 
 
 

 
Đọc hiểu 1 

(4,3,1) 
 
 

Đọc hiểu 2 
 (4,3,1) 

 

 

 
Đọc hiểu 3 

(4,3,1) 
 
 

Làm khóa luận 
hoặc học 5 đvht 

trong  2.2.3.2 
 
 
 

 
Cơ sở VH VN 

 (3,2,1) 

Văn hóa Anh 
hoặc Văn hóa Mỹ 

(2,1,1) 

 

Cú pháp  
ngôn ngữ 

 (3,2,1) 
 
 

 
Quản trị học 

 (3,2,1) 
 
 

 

Pháp luật 
đại cương 

 (3,2,1) 

HK I HK II HK III HK IV HK V HK VI 

 
Giáo dục thể chất  1 

 (1,0,1) 

 
Giáo dục thể chất  2 

 (1,0,1) 

 
Giáo dục thể chất   3 

 (1,0,1) 

- Tâm lý học XH 

 - KN giao tiếp 
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    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
  

Tên chƣơng trình : Tiếng Anh thƣơng mại (Business English) 

Ngành  : Tiếng Anh (English) 

                    Mã ngành :  51220201 

Trình độ : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo : Chính quy  

 

(Ban hành tại Quyết định số  461 /QĐ-CĐKT, ngày 01 tháng 10 năm 2014  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải quyết các 

vấn đề thực tiễn. 

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe đáp ứng 

nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Hình thành kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên 

ngành được đào tạo 

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Hình thành kiến thức chuyên sâu về tiếng Anh thương mại, có thể sử dụng thuần 

thục trong môi trường làm việc có sử dụng tiếng Anh. 

- Hình thành kiến thức bổ trợ về các lĩnh vực quản trị, tiếp thị, thương mại, kế toán – 

tài chính, có thể làm việc tự tin trong các công việc văn phòng tại các công ty Việt Nam, 

liên doanh, các văn phòng đại diện, các tổ chức thương mại quốc tế. 

1.2. Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Sử dụng thành thạo cả 4 kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) trong các tình 

huống giao tiếp trong công sở và ngoài xã hội. 

- Soạn thảo và quản lý các loại văn bản trong văn phòng. Thể hiện khả năng viết 

mạch lạc và trôi chảy cho những kiểu viết khác nhau (văn bản chính thức và không chính 

thức, báo cáo, biên bản ghi nhớ…) 
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- Đọc hiểu và dịch ngược, dịch xuôi được các văn bản, tài liệu thông thường trong 

lĩnh vực quản trị, tiếp thị, thương mại, kế toán – tài chính. 

- Thể hiện khả năng chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử. 

- Xác định các tập quán liên quan đến sử dụng thư điện tử, lời nhắn, điện thoại,… 

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. 

- Có khả năng tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm. 

- Thể hiện tinh thần làm việc độc lập và hợp tác với đồng nghiệp. 

- Truyền tải được ý tưởng và thông điệp đến đồng nghiệp, cấp trên và đối tác, từ đó 

duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. 

- Có khả năng sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và quản lý được thời gian. 

1.3. Thái độ 

- Xây dựng được niềm tin, lý tưởng cách mạng. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị; có 

thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. 

- Hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần cầu tiến, tự tin trong công việc. 

- Thể hiện tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc và có trách nhiệm cao trong công 

việc. 

- Hình thành phương pháp làm việc khoa học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn. 

- Có thái độ cởi mở, tinh thần học hỏi với những dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách 

ứng xử khi làm việc trong môi trường đa văn hóa. 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh không thuận lợi. 

1.4. Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm các vị trí công việc tại các tổ chức kinh tế và các cơ 

quan hữu quan có sử dụng tiếng Anh: 

- Nhân viên văn phòng, 

- Nhân viên lễ tân, 

- Nhân viên kinh doanh, tiếp thị, 

- Thư ký, trợ lý giám đốc 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 164 đơn vị học trình 

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy, Quyết định 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng  
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Bộ Giáo dục và Đào tạo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

 hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012 Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 

43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 và các văn bản hiện hành và được cụ thể hóa 

theo Quyết định 461./QĐ-CĐKT ngày 01/10/2014 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo học chế tín 

chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. THANG ĐIỂM: Tính theo thang điểm 10 (từ 0  10). 
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7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH      

 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành  

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG 46 33 13 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ chí Minh 15 10 5 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 3 2 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 5 3 2 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  4 3 1 

2.1.2 Khoa học xã hội  và nhân văn 9 6 3 

2.1.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 6 4 2 

5. Pháp luật đại cương 3 2 1 

6. Cơ sở văn hoá Việt Nam 3 2 1 

2.1.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (chọn 1 trong số các HP sau) 3 2 1 

7. Tiếng Việt thực hành 3 2 1 

8. Văn bản và lưu trữ học đại cương 3 2 1 

2.1.3 Toán học - Tin học 8 6 2 

9. Toán cao cấp 4 3 1 

10. Tin học đại cương 4 3 1 

2.1.4 Giáo dục thể chất 3 0 3 

2.1.5 Giáo dục quốc phòng 11 11 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 118 74 44 

2.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 17 11 6 

11. Dẫn luận ngôn ngữ học 3 2 1 

12. Ngữ âm - Âm vị học 3 2 1 

13. Ngữ pháp 1 3 2 1 

14. Ngữ pháp 2 3 2 1 

15. Cú pháp ngôn ngữ 3 2 1 

16. Ngôn ngữ học đối chiếu 2 1 1 

2.2.2 Kiến thức ngành 45 33 12 

2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 42 31 11 

17. Nghe - Nói 1 4 3 1 

18. Nghe - Nói 2 4 3 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành  

(1) (3) (4) (5) (6) 

19. Nghe - Nói 3 4 3 1 

20. Đọc - Hiểu 1 4 3 1 

21. Đọc - Hiểu 2 4 3 1 

22. Đọc - Hiểu 3 4 3 1 

23. Viết 1 4 3 1 

24. Viết 2 4 3 1 

25. Viết 3 4 3 1 

26. Luyện dịch 1 3 2 1 

27. Luyện dịch 2 3 2 1 

2.2.2.2 PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong số các hoc̣ phần sau) 3 2 1 

28. Ngữ nghĩa học 3 2 1 

29. Hình thái học 3 2 1 

2.2.3 Kiến thức chuyên ngành Tiếng Anh thƣơng mại 20 13 7 

2.2.3.1 PHẦN BẮT BUỘC 9 6 3 

30. Anh văn quản trị 1 3 2 1 

31. Anh văn marketing 1 3 2 1 

32. Anh văn kế toán 1 3 2 1 

2.2.3.2 
PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 3 học phần có 3 ĐVHT và 1 

học phần có 2 ĐVHT trong các học phần sau) 
11 7 4 

33. Anh văn quản trị 2 3 2 1 

34. Anh văn marketing 2 3 2 1 

35. Anh văn kế toán 2 3 2 1 

36. Anh văn ngân hàng 3 2 1 

37. Luyện dịch 3 3 2 1 

38. Thư tín thương mại 2 1 1 

39. Giao tiếp đa văn hóa trong kinh doanh 2 1 1 

2.2.4 Kiến thức bổ trợ 26 17 9 

2.2.4.1 PHẦN BẮT BUỘC 21 14 7 

40. Kinh tế vi mô 4 3 1 

41. Nguyên lý thống kê 3 2 1 

42. Pháp luật thương mại 2 1 1 

43. Quản trị học 3 2 1 



105 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành  

(1) (3) (4) (5) (6) 

44. Quản trị hành chánh văn phòng 3 2 1 

45. Marketing căn bản 3 2 1 

46. Nguyên lý kế toán 3 2 1 

2.2.4.2 
PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 học phần có 3 ĐVHT và 1 

học phần có 2 ĐVHT trong các học phần sau) 
5 3 2 

47. Văn hóa Anh 2 1 1 

48. Văn hóa Mỹ 2 1 1 

49. Toeic Practice 3 2 1 

50. Kỹ năng thuyết trình trước công chúng 3 2 1 

51. Tâm lý học xã hội 3 2 1 

52. Kỹ năng giao tiếp 3 2 1 

2.2.5 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
10 0 10 

53. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 

54. 
Làm khóa luận (hoặc học thêm một số học phần 

chuyên môn) 
5 0 5 

 

Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận tốt 

nghiệp: chọn 5 đvht trong số các học phần chưa học 

tại 2.2.3.2 
   

 Tổng toàn khóa (đơn vị học trình) 164 107 57 
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TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH TIẾNG ANH  

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI 

 

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn đề 

chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học 

được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA MAC - LÊNIN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1. 

 Nội dung học phần: Trên cơ sở thế giới và phương pháp luận triết học, kinh tế chính 

trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy 

luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - phương thức sản 

xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận 

dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị Mác Lênin vào 

việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã 

hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và 

tiến tới chủ nghĩa công sản. 

3. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về: 

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;  

- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ 

nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng 

sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà 

nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới. 

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc Việt Nam. 

4. ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Nội dung học phần: Ngoài Chương mở đầu thì môn học bao gồm 8 chương, nội 

dung với các vấn đề như: 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 (1930-1945); 
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Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng văn 

hoá và giải quyết các vấn đề xã hội và Đường lối đối ngoại. Học phần cung cấp 

những vấn đề cơ bản về hệ thống đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong 

thời kỳ đổi mới. 

5. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Không. 

 Nội dung học phần: Trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ 

cấu tổ chức, hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam, so sánh bản chất giữa nhà 

nước ta với một số nước trên thế giới. Bản chất, vai trò, các hình thức, hệ thống pháp 

luật Việt Nam. Hệ thống những khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của ngành Luật 

hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự Việt Nam. 

6. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM (3,2,1)       

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Bao gồm những khái niệm chung về văn hóa học và văn hóa 

Việt Nam; hệ thống các thành tố và các đặc trưng chung của chúng trong văn hóa 

Việt Nam. Học phần cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng, phương pháp tiếp 

cận tìm hiệu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam. 

7. TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Củng cố kiến thức và phát triển các kỹ năng thực hành tiếng 

Việt ở mức độ cao ( kỹ năng về chính tả, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt; kỹ năng viết 

đoạn văn, xây dựng văn bản, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe hoặc đọc 

văn bản…) nhằm giúp sinh viên sử dụng tiếng Việt và soạn thảo một số văn bản hành 

chính thông dụng tốt hơn. Học phần cung cấp kiến thức:  Rèn luyện kỹ năng dùng từ 

và kỹ năng về chính tả; rèn luyện kỹ năng đặt câu; rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp 

nhận văn bản; một số kiến thức về kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng. 

8. VĂN BẢN VÀ LƢU TRỮ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm văn 

bản, hệ thống văn bản quản lý Nhà nước; thể thức văn bản; những yêu cầu về kỹ 

thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước, quy trình xây dựng và ban hành văn bản 

(đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính), phương pháp soạn thảo 

một số văn bản hành chính thông dụng như: tờ trình, báo cáo, quyết định (cá biệt), 
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biên bản, công văn, hợp đồng; Quy trình xử lý văn thư đến, văn thư đi và lưu trữ hồ 

sơ. 

9. TOÁN CAO CẤP (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mà trận, 

hàm một biến, hàm hai biến, phương trình vi phân cấp một như các khái niệm trong 

ma trận, các phép toán trên ma trận, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, 

cách tính đạo hàm, vi phân, tích phân, cực trị, phương pháp giải các dạng phương 

trình vi phân cấp một. 

10. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền 

thông xét trên quan điểm của người sử dụng: những kiến thức đại cương về tin học, 

về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng hệ điều hành, một số phần 

mềm thông dụng và khai thác mạng máy tính nhằm hình thành và phát triển kỹ năng 

sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động sau này của sinh viên. 

11. DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh những khái 

niệm căn bản về ngôn ngữ, kiến thức khái quát về những bộ phận cấu thành của một 

ngôn ngữ, qua đó, sinh viên hiểu ngôn ngữ một cách hệ thống. Với  những hiểu biết 

đó, sinh viên có thể nắm vững hơn cách sử dụng một ngôn ngữ khác làm phương tiện 

giao tiếp bên cạnh tiếng mẹ đẻ của mình. 

12. NGỮ ÂM – ÂM VỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Mô tả tất cả các khía cạnh về ngữ âm và âm vị học trong tiếng 

Anh, hướng đến việc phân tích về khái niệm và cách thức phát âm của các nguyên 

âm, nhị trùng âm, tam trùng âm và phụ âm. Ngoài ra, học phần còn cung cấp kiến 

thức về các trọng âm trong từ và câu, các khía cạnh nối âm và ngữ điệu giúp sinh 

viên phát triển kĩ năng nghe và nói tiếng Anh tự nhiên.  

13. NGỮ PHÁP 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức  về các đơn vị ngữ pháp gồm từ và ngữ để 

sinh viên từng bước biết cách kết hợp các chủ điểm ngữ pháp thành một hệ thống kết 

nối với nhau. Từ đó, sinh viên có thể tự nghiên cứu sâu hơn để áp dụng vào việc phát 

triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và dịch các tài liệu tiếng Anh được chuẩn xác hơn. 

14. NGỮ PHÁP 2 (3,2,1) 
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 Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về các đơn vị ngữ pháp gồm mệnh đề và 

câu để sinh viên từng bước biết cách kết hợp các chủ điểm ngữ pháp thành một hệ 

thống kết nối với nhau. Từ đó, sinh viên có thể tự nghiên cứu sâu hơn để áp dụng vào 

việc phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và dịch các tài liệu tiếng Anh được chuẩn 

xác hơn. 

15. CÖ PHÁP NGÔN NGỮ (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không 

 Nội dung học phần: Cung cấp các khái niệm về từ, cụm từ, mệnh đề và câu trong 

tiếng Anh, phân tích cấu trúc và chức năng của các loại cụm từ, mệnh đề và câu. Từ 

đó giúp sinh viên có khả năng thiết lập câu hoàn chỉnh, là nền tảng quan trọng trong 

việc phát triển kĩ năng viết.  

16. NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Ngữ Âm – Âm Vị học, Ngữ pháp 2 và Cú pháp ngôn ngữ. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh những khái 

niệm căn bản về ngôn ngữ học đối chiếu, giới thiệu các nghiên cứu so sánh đối chiếu 

một số bình diện của các cấp độ ngôn ngữ. Dựa trên cơ sở những nghiên cứu đó, sinh 

viên có thể phân tích, so sánh, đối chiếu để tìm những điểm tương đồng hay khác biệt 

giữa tiếng Anh và tiếng Việt, qua đó, có thể nắm vững hơn cách sử tiếng Anh như 

phương tiện giao tiếp bên cạnh tiếng mẹ đẻ của mình. 

17. NGHE - NÓI 1 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không 

 Nội dung học phần: Xây dựng vốn từ vựng các chủ đề thường nhật  và phát triển 2 

kỹ năng quan trọng của ngôn ngữ là nghe và nói. Từ đó giúp người học có nền tảng 

vững chắc để giao tiếp trong môi trường học thuật  cũng như trong cuộc sống. Sau 

mỗi bài học đều có phần ôn tập và luyện tập cho các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc 

tế. Ngoài ra, học phần còn chú trọng việc tạo cảm hứng cho người học qua các hoạt 

động giao tiếp sinh động và mang tính thực tiễn cao.  

18. NGHE - NÓI 2 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghe nói 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kĩ năng học thuật trong việc học kĩ năng nghe và 

nói. Kĩ năng nghe được luyện tập với đa dạng chủ đề về tâm lý, xã hội, môi trường, 

khoa học, lịch sử, kinh doanh và đô thị. Kĩ năng nói được chú trọng phát triển thông 

qua việc cung cấp các chủ điểm ngữ pháp, từ vựng và các bài luyện tập theo chủ đề 

sau các bài nghe. Ngoài ra, học phần còn hướng đến việc hình thành khả năng tự học 

và tự rèn luyện kĩ năng nghe và nói của sinh viên. 

19. NGHE - NÓI 3 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghe nói 2. 
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 Nội dung học phần: Cung cấp các từ vựng và mẫu câu liên quan đến các tình huống 

thương mại thực tế như bàn về dự án, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, thảo luận nhóm, 

đưa ra quyết định, nêu giải pháp, và đánh giá thành tựu đạt được trong công việc. 

Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện kĩ năng nói, chú trọng khả năng trình bày 

các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch  của mình thông qua các chủ đề như miêu 

tả những trải nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão. 

20. ĐỌC HIỂU 1 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên các phương pháp đọc tài liệu học thuật 

bằng cách phân tích để hiểu sâu cấu trúc, nội dung, cách sắp xếp ý tưởng và lối hành 

văn của tác giả và mở rộng vốn từ vựng và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. 

Ngoài ra sinh viên còn được trang bị thêm kỹ năng tư duy phản biện thông qua các 

hoạt động khác như diễn ngữ, so sánh và thảo luận về nội dung của các bài đọc hiểu.   

21. ĐỌC HIỂU 2 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Đọc hiểu 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp nguồn từ vựng và các thành ngữ học thuật về các chủ 

đề khác nhau trong cuộc sống; trang bị các kỹ năng đọc hiểu  qua nhiều dạng bài tập 

khác nhau và góp phần phát triển kỹ năng viết thông qua các bài tập viết tóm tắt nội 

dung bài đọc. Mỗi bài đọc đều có phần nghe và thảo luận nhóm giúp sinh viên tiếp 

cận kĩ năng đọc một cách sinh động hơn.  

22. ĐỌC HIỂU 3 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Đọc hiểu 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kĩ năng đọc hiểu các bài viết học thuật dài và 

hướng đến việc hình thành kĩ năng tự học và đoán nghĩa từ vựng mới; phát triển tư 

duy phản biện thông qua các hoạt động thảo luận, đánh giá và diễn giải về nội dung 

bài đọc. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu kĩ năng đọc trong bài thi TOEFL iBT.  

23. VIẾT 1 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp 1. 

 Nội dung học phần: Giúp sinh viên luyện viết câu với các mẫu động từ, kiến thức 

sâu về các thành phần ngữ pháp cấu trúc câu có thể được dùng trong văn viết, sửa các 

lỗi sai thường gặp trong viết câu, viết đoạn. Cuối môn học, sinh viên được mong đợi 

viết câu đúng, viết được lá thư đơn giản. 

24. VIẾT 2 (4,3,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Viết 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về kỹ thuật viết đoạn văn, và giới thiệu các 

thể loại văn phong khác nhau như văn tường thuật, văn miêu tả, văn so sánh đối 

chiếu, văn miêu tả biểu đồ, văn nêu ý kiến, văn nêu quá trình, văn nguyên nhân hệ 

quả, và văn thư tín trang trọng như thư xin việc, thư xin lỗi, thư yêu cầu cũng các loại 



111 

thư tín thường nhật như email, bưu thiếp, thư gửi người thân, fax, và thông báo nội 

bộ.  

25. VIẾT 3 (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Viết 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp phương pháp viết những bài viết nhiều đoạn nói 

chung, và các thể loại viết luận cụ thể nói riêng; trang bị kỹ năng viết một bài luận có 

kết cấu mạch lạc, bố cục thống nhất, và ôn luyện một phần ngữ pháp nhằm hỗ trợ cho 

các kỹ năng viết. Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên có thể nhận diện được bố cục 

của một bài viết, xây dựng dàn ý cho một bài viết và phát triển ý tưởng theo dàn ý 

thành một bài biết cụ thể một cách rõ ràng, mạch lạc và thống nhất. 

26. LUYỆN DỊCH 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Cú pháp ngôn ngữ. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các nguyên tắc dịch thuật cơ bản Anh Việt – Việt 

Anh với nhiều phép biến đổi cấu trúc ngôn ngữ đa dạng, cách sử dụng vốn từ, văn 

phong phù hợp với ngữ cảnh, đảm bảo tính chính xác của văn bản gốc.  

27. LUYỆN DỊCH 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Luyện dịch 1.  

 Nội dung học phần: Cung cấp ngôn ngữ chuyên đề gồm ngôn từ, cấu trúc, văn 

phong đa dạng, đặc trưng cho từng loại văn bản chuyên đề khác nhau như đề tài gia 

đình, giáo dục, trật tự trị an, y tế, kinh tế, các vấn đề xã hội, môi trường, và du lịch. 

28. NGỮ NGHĨA HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản nhất về Ngữ nghĩa học về khái 

niệm, vai trò, vị trí của Ngữ nghĩa học trong Ngôn ngữ học. Ngoài ra còn giúp sinh 

viên phân biệt được các khái niệm liên quan đến việc định danh và các mối liên hệ về 

nghĩa. Từ đó giúp sinh viên nắm vững ngữ nghĩa của ngôn ngữ tiếng Anh. 

29. HÌNH THÁI HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Ngữ âm – Âm vị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và các yếu tố cấu thành 

từ vựng tiếng Anh, trên phương diện cấu tạo, ngữ nghĩa, ngữ pháp, âm học; và giới 

thiệu các hệ hình biến tố (inflectional paradigms) trong tiếng Anh.  

30. ANH VĂN QUẢN TRỊ 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, Đọc hiểu 2, Viết 2. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức, nguồn từ vựng và các thuật 

ngữ cơ bản tiếng Anh về quản trị, cấu trúc công ty, học thuyết X&Y, cách viết sơ yếu 

lý lich, đơn xin việc bằng tiếng Anh và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản 

trị thông qua các cụm từ, thuật ngữ và cấu trúc câu tiếng Anh. 
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31. ANH VĂN MARKETING 1 (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Anh văn quản trị 1, Marketing căn bản. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức và từ vựng tiếng Anh về các hoạt động tiếp 

thị (marketing) như mô tả các hoạt động marketing trong công ty và môi trường kinh 

doanh hiện đại, xây dựng và xác định giá trị thương hiệu, xác định khách hàng mục 

tiêu, lựa chọn và xác định phương thức quảng bá phù hợp với sản phẩm và định 

hướng phát triển của doanh nghiệp.  

32. ANH VĂN KẾ TOÁN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức Anh văn về chuyên ngành kế toán tài chính 

từ cơ bản đến nâng cao: từ nguyên lý kế toán, kế toán chi phí, các loại tài khoản kế 

toán, phương pháp ghi sổ, các loại báo cáo tài chính, luật doanh nghiệp cho đến tài 

chính doanh nghiệp và các loại hình sát nhập và thôn tính doanh nghiệp.  

33. ANH VĂN QUẢN TRỊ 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn quản trị 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên nguồn từ vựng và các thuật ngữ tiếng 

Anh về quản trị quốc tế, các kỹ năng về đọc hiểu, tìm ý chính, viết dàn ý và bài tóm 

tắt của bài đọc, đặt câu với những từ trong bài đọc, dịch đoạn văn trong bài đọc từ 

Anh sang Việt . 

34. ANH VĂN MARKETING 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn marketing 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức và từ vựng tiếng Anh chuyên sâu về các 

hoạt động tiếp thị, chủ yếu tập trung vào hoạt động quan hệ công chúng như mô tả 

các hoạt động truyền thông thường được sử dụng trong công ty và môi trường kinh 

doanh hiện đại, xây dựng và xác định giá trị thương hiệu, xử lý các loại khủng hoảng 

phát sinh liên quan đến uy tín của sản phẩm và danh tiếng công ty.  

35. ANH VĂN KẾ TOÁN 2 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn kế toán 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp và củng cố kiến thức về Anh văn chuyên ngành kế 

toán thông qua các bài đọc về các vấn đề quan trọng và đương đại trong ngành tài 

chính – kế toán như: sự thay đổi của ngành tài chính – kế toán trong một thế giới 

luôn thay đổi, dự báo về tình hình tài chính của một công ty, mua bán sáp nhập công 

ty, trách nhiệm pháp lý của một công ty kiểm toán đối với sự phá sản của khách 

hàng… 

36. ANH VĂN NGÂN HÀNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn kế toán 1. 
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 Nội dung học phần: Giúp sinh viên hiểu rõ cấu trúc một ngân hàng và các nghiệp vụ 

trong giao dịch của ngân hàng. Sinh viên được cung cấp vốn từ vựng chuyên ngành 

phù hợp và tự tin giao tiếp trong công việc sau này. 

37. LUYỆN DỊCH 3 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn kế toán 1. 

 Nội dung học phần: Cung cấp ngôn ngữ và kỹ thuật phiên dịch gồm ngôn từ, cấu 

trúc, văn phong đặc trưng cho chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. 

38. THƢ TÍN THƢƠNG MẠI (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Viết 3. 

 Nội dung học phần: Học phần Thư tín thương mại gồm 13 bài học, sinh viên sẽ xây 

dựng vốn từ vựng và mẫu câu để viết thư thương mại theo từng tình huống thực tế. 

Ngoài ra sinh viên sẽ viết thư ứng tuyển và lý lịch bản thân để phục vụ cho nhu cầu 

công việc sau khi tốt nghiệp.  

39. GIAO TIẾP ĐA VĂN HÓA TRONG KINH DOANH  (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không. 

 Nội dung học phần: Học phần Giao tiếp xuyên văn hóa trong kinh doanh cung cấp 

kiến thức cơ bản nhất về sự giao tiếp giữa các nền văn hóa khác nhau. Học phần gồm 

10 đơn vị bài học giúp sinh viên nắm rõ những khái niệm về văn hóa và giao tiếp, từ 

đó trang bị kiến thức để có thể hòa hợp trong các môi trường làm việc khác nhau. 

40. KINH TẾ VI MÔ (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2, 

Toán cao cấp (song hành). 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vi mô và 

các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu một số nội dung như: cung 

cầu và giá cả thị trường, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi doanh 

nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường các yếu tố sản xuất.  

41. NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

  Nội dung học phần: Học phần này trình bày những kiến thức cơ bản như các 

phương pháp điều tra thu thập thông tin thực tế, tổng hợp tài liệu điều tra, tính toán 

hệ thống các chỉ tiêu phân tích, vận dụng hệ thống các phương pháp vào việc phân 

tích thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần 

cho công tác kiểm tra, đánh giá và hoạch định các chiến lược, mục tiêu phát triển 

kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.  

42. PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 
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 Nội dung học phần: Học phần Pháp luật Thương mại cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về Luật Thương mại, các vấn đề cơ bản liên quan đến mua bán hàng 

hóa và cung ứng dịch vụ, quy chế pháp lý chung về thành lập tổ chức quản lý và hoạt 

động của doanh nghiệp, chế độ pháp lý của các chủ thể kinh doanh, các loại hợp 

đồng trong kinh doanh thương mại gồm hợp đồng mua bán hàng hóa và cung ứng 

dịch vụ. Khái niệm và đặc điểm của các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh 

doanh thương mại, đặc biệt chú ý phương thức Trọng tài thương mại và Tòa án. 

43. QUẢN TRỊ HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô (song hành) 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị, nhà quản trị. Đồng 

thời giới thiệu một số nội dung về các chức năng của quản trị như: hoạch định, tổ 

chức, lãnh đạo, kiểm soát.  

44. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÕNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Quản trị học. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công tác Quản 

trị hành chánh văn phòng tại các doanh nghiệp. Bao gồm những nội dung cơ bản : 

Tổng quan về nghiệp vụ hành chánh văn phòng; Quản lý cơ sở vật chất của văn 

phòng; Quản lý thông tin và lưu trữ hồ sơ; Hoạch định và tổ chức các cuộc họp và 

các chuyến đi công tác; Phân loại, phân cấp và cách soạn thảo văn bản. 

45. MARKETING CĂN BẢN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về Marketing gồm: khái niệm cơ 

bản liên quan đến marketing, các quan điểm quản trị marketing, mục tiêu marketing 

trong thời hiện đại; môi trường tác động đến sự thành công hay thất bại của chiến 

lược marketing; các phương pháp nghiên cứu hành vi khách hàng và cách thức 

nghiên cứu marketing; khái niệm và tiêu chí phân khúc thị trường, chọn thị trường 

mục tiêu và phương pháp định vị thị trường hiệu quả; chiến lược marketing hỗn hợp: 

chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến. 

46. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (3, 2, 1)  

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Kinh tế vi 

mô. 

 Nội dung học phần: Trang bi ̣ cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán : các 

khái niệm, đối tươṇg, nguyên tắc , chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán, phương 

pháp kế toán và vi ệc vâṇ duṇg các nguyên tắc , phương pháp này vào k ế toán các quá 

trình sản xuất kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp. 

47. VĂN HÓA ANH (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam. 
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 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức về văn hóa ở các 

lĩnh vực: lịch sử hình thành, nguồn gốc ngôn ngữ và các biến thể, chế độ chính trị, 

giáo dục, kinh tế, con người, lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó sinh viên sẽ cải thiện 

kỹ năng đọc hiểu và xây dựng vốn từ vựng  theo từng lĩnh vực xã hội. Ngoài ra sinh 

viên sẽ có thêm cảm hứng với ngành học tiếng Anh. 

48. VĂN HÓA MỸ (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Cơ sở văn hóa Việt Nam. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức về văn hóa Mỹ ở các 

lĩnh vực: lịch sử hình thành, nguồn gốc ngôn ngữ và các biến thể, chế độ chính trị, 

giáo dục, kinh tế, con người, lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó sinh viên sẽ cải thiện 

kỹ năng đọc hiểu và xây dựng vốn từ vựng  theo từng lĩnh vực xã hội. Ngoài ra sinh 

viên sẽ có thêm cảm hứng với ngành học tiếng Anh. 

49. TOEIC PRACTICE (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghe nói 3. 

 Nội dung học phần:  Thực hành thành thạo các nội dung trong bài thi nghe nói theo 

dạng đề TOEIC. Phần Nghe gồm: miêu tả tranh, câu hỏi và câu hồi đáp, đoạn hội 

thoại, bài nói. Phần Nói gồm:đọc câu hỏi và bốn sự lựa chọn kèm theo, chọn câu 

đúng nhất, đọc to một đoạn văn, miêu tả tranh, nghe câu hỏi và trả lời, nêu giải pháp 

cho một vấn đề được nêu, trình bày ý kiến về một vấn đề được nêu. 

50. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRƢỚC CÔNG CHÖNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nghe nói 3. 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên khả năng thuyết trình, diễn giải trước 

đám đông, tập trung phát triển các khả năng bổ trợ của kỹ năng thuyết trình. Sau mỗi 

bài, sinh viên sẽ được thực hành phần kiến thức mình vừa học. Kết thúc môn học, 

sinh viên được mong đợi sẽ hoàn thiện khả năng thuyết trình.  

51. TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Trình bày kiến thức hiểu biết về bản chất, nguồn gốc của các 

hiện tượng tâm lý xã hội, hiểu được các cơ chế ảnh hưởng xã hội và một số hiện 

tượng tâm lý xã hội của nhóm.    

   

52. KỸ NĂNG GIAO TIẾP (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp 

trong cuộc sống như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ 

năng thuyết phục…cũng như kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi 

làm việc. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc 
  

Tên chƣơng trình : Công tác xã hội (Social work) 

Ngành  : Công tác xã hội (Social work) 

                     Mã ngành :  51760101 

Trình độ : Cao đẳng 

Loại hình đào tạo : Chính quy  
 

(Ban hành tại Quyết định số  461/QĐ-CĐKT, ngày 01 tháng 10  năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Kiến thức 

1.1.1. Kiến thức chung 

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; biết vận dụng để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. 

- Có chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng đảm bảo sức khỏe đáp ứng 

nhu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Kiến tạo những nội dung cơ bản về toán học, pháp luật. 

  1.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành Công tác xã hội, kiến 

thức Công tác xã hội đại cương, công tác xã hội với cá nhân và nhóm, An sinh xã hội, 

Phát triển cộng đồng và các lĩnh vực của công tác xã hội.. 

1.2. Kỹ năng 

1.2.1.  Kỹ năng nghề nghiệp 

- Làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng tham vấn, kỹ năng ra quyết 

định, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, kỹ năng tổ chức sinh hoạt nhóm, kỹ năng làm 

việc với cá nhân.  

- Có kỹ năng tham gia vào thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng.  

- Có kỹ năng vận động nguồn lực từ chính sách xã hội và hỗ trợ hướng dẫn nghề 

nghiệp. 
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1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan 

- Sử dụng thành thạo công cụ máy tính trong công việc thiết lập và tổ chức dữ 

liệu phục vụ  công tác, sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và có vốn từ vựng căn bản 

của chuyên ngành Công tác xã hội, nghiên cứu các tài liệu thuộc lĩnh vực chuyên ngành. 

- Hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày và bảo vệ quan điểm trong 

công tác. 

-  Hình thành năng lực chuyên môn trong việc cập nhật các kiến thức xã hội sau 

khi ra trường. 

 1.3. Thái độ 

- Trang bị cho sinh viên thế giới quan khoa học, có bản lĩnh chính trị vững vàng.  

- Chấp nhận thân chủ; có ý thức phục vụ cộng ðồng. 

- Có tinh thần trách nhiệm;  

- Trung thực, năng động, tự tin. 

- Thực hiện tốt các quy điều đạo đức của ngành Công tác xã hội. 

 1.4. Vị  trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Làm nhân viên xã hội tại các cõ sở xã hội, Ðiều phối viên chương trình, dự án, 

giám đốc, quản lý các trung tâm, nhà mở, các dịch vụ xã hội hoặc có thể làm việc tại các 

công ty, xí nghiệp, bệnh viện, các cơ quan đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ 

trong và ngoài nước.  

- Làm việc tại các cõ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác 

nhau thuộc các lĩnh vực: giáo dục, y tế, tâm lý, pháp luật.…  

- Làm việc độc lập với vai trò là người cán sự xã hội để trợ giúp cho cá nhân, gia 

đình và cộng đồng cần sự hỗ trợ. 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm 

3. KHỐI LƢỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 164 đơn vị học trình 

4. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy, Quyết định 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư 57/2012/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/08/2007 và các văn bản 

hiện hành và được cụ thể hóa theo Quyết định 461/QĐ-CĐKT ngày 01/10/2014 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định 

đào tạo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố  

Hồ Chí Minh. 

6. THANG ĐIỂM: Tính theo thang điểm 10 (từ 0  10). 
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7. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH   
 

STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 

Lý 

thuy

ết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG  64 44 20 

2.1.1 Lý luận Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ chí Minh 15 10 5 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 3 2 1 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 5 3 2 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 2 1 

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  4 3 1 

2.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn  18 12 6 

2.1.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 15 10 5 

5. Xã hội học đại cương  3 2 1 

6. Logic học đại cương  3 2 1 

7. Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 2 1 

8. Pháp luật đại cương 3 2 1 

9. Phương pháp nghiên cứu khoa học  3 2 1 

2.1.2.2 PHẦN TỰ CHỌN  (chọn 1 trong số các học phần sau) 3 2 1 

10. Văn bản và lưu trữ học đại cương  3 2 1 

11. Tiếng Việt thực hành  3 2 1 

2.1.3 Ngoại ngữ 10 6 4 

12. Anh văn căn bản 1 5 3 2 

13. Anh văn căn bản 2 5 3 2 

2.1.4 Toán học - Tin học  7 5 2 

14. Toán thống kê cho Khoa học xã hội  3 2 1 

15. Tin học đại cương 4 3 1 

2.1.5 Giáo dục thể chất 3 0 3 

16. Giáo dục thể chất 1 1 0 1 

17. Giáo dục thể chất 2 1 0 1 

18. Giáo dục thể chất 3 1 0 1 

2.1.6 Giáo dục quốc phòng 11 11 0 

2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 100 59 41 

2.2.1 Kiến thức cơ sở  ngành 18 12 6 

19. Tâm lý học đại cương  3 2 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 

Lý 

thuy

ết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

20. Hành vi con người và môi trường xã hội 3 2 1 

21. An sinh xã hội  3 2 1 

22. Chính sách xã hội  3 2 1 

23. Kỹ năng giao tiếp  3 2 1 

 24. Giới và phát triển  3 2 1 

2.2.2 Kiến thức ngành 58 38 20 

2.2.2.1 PHẦN BẮT BUỘC 46 31 15 

25. Pháp luật về các vấn đề xã hội 3 2 1 

 26. Nhập môn công tác xã hội     4 3 1 

27. Công tác xã hội cá nhân  3 2 1 

28. Công tác xã hội nhóm  3 2 1 

29. Tâm lý học xã hội 3 2 1 

30. Phát triển cộng đồng  3 2 1 

31. Tham vấn cơ bản  3 2 1 

32. Tham vấn hướng nghiệp 3 2 1 

33. Tham vấn Thanh thiếu niên  3 2 1 

 34. Quản trị ngành công tác xã hội 3 2 1 

 35. Sức khỏe cộng đồng  3 2 1 

36. Tư vấn tâm lý học đường  3 2 1 

37. Thực hành công tác xã hội 1 3 2 1 

38. Thực hành công tác xã hội 2 3 2 1 

39. Thực hành công tác xã hội 3 3 2 1 

2.2.2.2  
PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 2 học phần có 3 ĐVHT và 3 

học phần có 2 ĐVHT trong các học phần sau) 
12 7 5 

40. Công tác xã hội với gia đình và trẻ em 3 2 1 

41. Công tác xã hội trong bệnh viện  3 2 1 

42. Công tác xã hội trong trường học  3 2 1 

43. Công tác xã hội với người khuyết tật 2 1 1 

44. Công tác xã hội với người cao tuổi 2 1 1 

45. Phương pháp biện hộ trong công tác XH 2 1 1 
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STT HỌC PHẦN 

Đơn vị học trình 

Tổng 

Lý 

thuy

ết 

Thực 

hành 

(1) (3) (4) (5) (6) 

46. Tham vấn trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2 1 1 

2.2.3 Kiến thức bổ trợ 14 9 5 

47. Anh văn chuyên ngành công tác xã hội          4 3 1 

48. Bảo hiểm xã hội  3 2 1 

 49. Gia đình học  3 2 1 

50. Kỹ năng sống 2 1 1 

51. Đạo đức trong công tác xã hội 2 1 1 

2.2.4 
Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 
10 0 10 

52. Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 

 53. 
Làm khóa luận  

(hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) 5 0 5 

 

Các học phần chuyên môn thay cho làm khóa luận tốt 

nghiệp: chọn 5 đvht trong số các học phần chưa học 

tại 2.2.2.2 

   

 Tổng toàn khóa (đơn vị học trình) 164 103 61 
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TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

1. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MAC- LÊNIN 1 (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn 

đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn 

học được cấu trúc thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MAC- LÊNIN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

 Nội dung học phần: Trên cơ sở thế giới và phương pháp luận triết học, kinh tế 

chính trị Mác-Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là 

những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - 

phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất 

nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính 

trị Mác Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá 

trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản 

lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa công sản. 

3. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

 Nội dung học phần: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về: 

-  Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh;  

-  Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng 

Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây 

dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người 

mới. 

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của dân tộc Việt Nam. 

4. ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết:  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Nội dung học phần: Ngoài Chương mở đầu thì môn học bao gồm 8 chương, nội 

dung với các vấn đề như: 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 (1930-1945); 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-
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1975); Đường lối công nghiệp hoá; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối 

xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội và Đường lối đối ngoại. Học 

phần cung cấp những vấn đề cơ bản về hệ thống đường lối của Đảng, đặc biệt là 

đường lối trong thời kỳ đổi mới. 

5. XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 

 Nội dung học phần: Cung cấp có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, 

bao gồm: quá trình hình thành và phát triển, đối tượng nghiên cứu, chức năng của 

xã hội học, những khái niệm cơ bản và một số trường phái xã hội học, những thiết 

chế và tổ chức xã hội cơ bản. Học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng thực 

hành, sử dụng các phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu xã hội  

học. 

6. LOGIC HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cớ bản của logic học hình thức, 

mối liên hệ hữu cơ giữa logic học và triết học, các phương pháp nghiên cứu đặc 

thù của logic học hình thức; các quy luật logic cơ bản và vai trò, ý nghĩa quan 

trọng của logic học trong quá trình hình thành, rèn luyện thói quen tư duy logic 

chặt chẽ, trình bày vấn đề một cách khoa học. Học phần cũng trang bị những kiến 

thức về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và quan hệ của các khái niệm phán đoán, 

suy luận, chứng minh logic thường dùng, từ đó vận dụng các quy luật logic trong 

tư duy, tránh sai lầm thường gặp trong suy nghĩ và trình bày vấn đề. 

7. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 

 Nội dung học phần: Bao gồm những khái niệm chung về văn hóa học và văn hóa 

Việt Nam; hệ thống các thành tố và các đặc trưng chung của chúng trong văn hóa 

Việt Nam. Học phần cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng, phương pháp tiếp 

cận tìm hiệu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam. 

8. PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Không 

 Nội dung học phần: Trang bị có hệ thống những kiến thức cơ bản về bản chất, cơ 

cấu tổ chức, hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam, so sánh bản chất giữa nhà 

nước ta với một số nước trên thế giới. Bản chất, vai trò, các hình thức, hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Hệ thống những khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của ngành 

Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự Việt Nam. 
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9. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  (3,2,1)    

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu 

khoa học; bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của công 

trình khoa học. Đồng thời, giúp sinh viên nắm vững các thao tác nghiên cứu khoa 

học, biết xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học. Qua đó, sinh 

viên có thể nắm vững phương pháp trình báy báo cáo khoa học, viết được công 

trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc 

học tập. 

10. VĂN BẢN VÀ LƢU TRỮ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các khái niệm 

văn bản, hệ thống văn bản quản lý Nhà nước; thể thức văn bản; những yêu cầu về 

kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước, quy trình xây dựng và ban hành văn 

bản (đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính), phương pháp 

soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng như: tờ trình, báo cáo, quyết định 

(cá biệt), biên bản, công văn, hợp đồng; Quy trình xử lý văn thư đến, văn thư đi và 

lưu trữ hồ sơ. 

11. TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết : Không 

 Nội dung học phần: Củng cố kiến thức và phát triển các kỹ năng thực hành tiếng 

Việt ở mức độ cao ( kỹ năng về chính tả, từ vựng, ngữ pháp tiếng Việt; kỹ năng 

viết đoạn văn, xây dựng văn bản, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe 

hoặc đọc văn bản…) nhằm giúp sinh viên sử dụng tiếng Việt và soạn thảo một số 

văn bản hành chính thông dụng tốt hơn. Học phần cung cấp kiến thức dùng từ và 

kỹ năng về chính tả; rèn luyện kỹ năng đặt câu, tạo lập và tiếp nhận văn bản; một 

số kiến thức về kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng. 

12. ANH VĂN CĂN BẢN 1 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Hệ thống kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của 

ngôn ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp hàng ngày như 

chào hỏi, mô tả công việc hàng ngày và hoạt động yêu thích. Từ đó giúp người học 

có nền tảng vững chắc để phát triển kĩ năng nghe, nói, đọc, viết qua từng bài học.  

13. ANH VĂN CĂN BẢN 2 (5,3,2) 

 Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 1. 
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 Nội dung học phần: Nâng cao kiến thức cơ bản về 3 khía cạnh quan trọng của 

ngôn ngữ là ngữ pháp, từ vựng và phát âm về các lĩnh vực giao tiếp liên quan  

đến nghề nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập các các chủ đề giao tiếp 

từ trong thực tiễn nhằm hoàn thiện kĩ năng nghe nói.  

14. TOÁN THỐNG KÊ CHO KHOA HỌC XÃ HỘI (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

  Nội dung học phần: Học phần này trình bày những kiến thức về thống kê như: 

các khái niệm cơ bản của thống kê học; phương pháp thống kê trong việc thu 

thập, tổng hợp, phân tích và trình bày các số liệu thống kê, phương pháp phân 

tích các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; phương pháp ước lượng, kiểm 

định các tham số trong tổng thể; phương pháp điều tra chọn mẫu trong công tác 

nghiên cứu các vấn đề kinh tế- xã hội. 

15. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG (4,3,1) 

 Điều kiện tiên quyết: không 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền 

thông xét trên quan điểm của người sử dụng: những kiến thức đại cương về tin 

học, về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng hệ điều hành, một 

số phần mềm thông dụng và khai thác mạng máy tính nhằm hình thành và phát 

triển kỹ năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động sau 

này của sinh viên. 

16. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không  

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm, vị trí, vai trò ý nghĩa tác dụng của thể 

dục thể thao trong xã hội và trường học, các nguyên tắc trong tập luyện thể dục thể 

thao; kiến thức cơ bản về phòng ngừa chấn thương và sơ cứu và cung cấp kiến 

thức, kỹ năng thực hành và đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung (64 động 

tác). 

17. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 1 

 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản 

của môn điền kinh (chạy ngắn 100m, chạy cự ly trung bình). Các điều luật, 

phương pháp tự tập luyện nâng cao thành tích.  

18. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 (1,0,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Giáo dục thể chất 2 
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 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm cơ bản về việc rèn luyện nâng cao sức 

khỏe, thể chất và thể dục thể thao và cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành các 

kỹ thuật cơ bản bóng chuyền. Các điều luật, phương pháp tự tập luyện nâng cao 

thành tích trong môn thể thao tự chọn.  

19. TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác_Lênin  

   Nội dung học phần: Giới thiệu những kiến thức về đối tượng nghiên cứu và các 

phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; bản chất của hiện tượng tâm lý; các 

khái niệm cơ bản của tâm lý học; cơ sở sinh lý thần kinh của các hiện tượng tâm 

lý người; các quá trình nhận thức, xúc cảm tình cảm và ý chí, bản chất của nhân 

cách và các thuộc tính của nhân cách. 

20. HÀNH VI CON NGƢỜI VÀ MÔI TRƢỜNG XÃ HỘI (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Xã hội học đại cương. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các khái niệm về hành vi con người, về môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội cũng như những kiến thức cơ bản về quan hệ 

giữa sinh học, văn hóa xã hội của mỗi cá nhân con người dựa trên lý thuyết hệ 

thống xã hội. Mặt khác, học phần giới thiệu cho sinh viên nhận thức rõ mối quan 

hệ tương tác giữa hành vi con người và môi trường xã hội trong suốt vòng đời 

của đối tượng (cá nhân, gia đình, nhóm, các tổ chức). 

21. AN SINH XÃ HỘI (3,2,1)                   

 Điều kiện tiên quyết: Xã hội học đại cương 

 Nội dung học phần: Trang bị kiến thức cho sinh viên nhận thức an sinh xã hội là 

một môn khoa học; có hệ thống khái niệm và lý thuyết riêng; có quá trình hình 

thành và phát triển; quan hệ giữa an sinh xã hội, công tác xã hội và chính sách xã 

hội. Đồng thời, học phần cũng giúp cho sinh viên hiểu rõ hệ thống an sinh xã hội 

thế giới, sự hình thành và phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam, quan hệ 

giữa hệ thống an sinh xã hội với hệ thống kinh tế và hệ thống chính trị, các lĩnh 

vực của an sinh xã hội trong quá trình phát triển xã hội. 

22. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (3,2,1)               

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chính sách xã hội, quá 

trình hình thành phát triển trên thế giới và ở Việt Nam; một số lĩnh vực nghiên 

cứu cơ bản và kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách xã hội. Học phần đưa ra 

những kiến thức chung và mở để người dạy và người học tiếp tục nghiên cứu, 

nắm bắt, bổ sung, các vấn đề của chính sách xã hội về lý luận cũng như thực tiễn 

trên cơ sở phương pháp khoa học trong xây dựng, tổ chức, thực hiện, phân tích, 

đánh giá và hoàn thiện chính sách.   

23. KỸ NĂNG GIAO TIẾP (3,2,1) 
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 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

  Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về giao tiếp, các kỹ năng giao 

tiếp trong cuộc sống như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng 

nghe, kỹ năng thuyết phục…cũng như kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm 

và tại nơi làm việc. 

24. GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

 Nội dung học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức hiểu biết về giới một cách 

khoa học và có hệ thống. Hướng dẫn sinh viên vận dụng những lý luận cơ bản về 

Giới và phát triển để phân tích các vấn đề: Giới trong lao động nghề nghiệp, 

trong giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách xã hội. . . Học phần đề cập đến vai trò 

giới trong sự phát triển của xã hội Việt Nam, đưa ra cách thức lồng ghép Giới 

trong các chương trình, dự án phát triển nhằm giúp sinh viên có thể tự tham gia 

hay thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng ở Việt Nam.        

25. PHÁP LUẬT VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết : Pháp luật đại cương 

  Nội dung học phần:  Cung cấp kiến thức về các ngành luật cơ bản liên quan tới 

lĩnh vực an sinh xã hội như: luật dân sự, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, 

luật hành chính, luật hôn nhân và gia đình, luật lao động, luật hình sự, luật tố 

tụng dân sự và các pháp lệnh liên quan tới các nhóm đặc biệt như người cao tuổi, 

ma túy mại dâm....Đồng thời cung cấp cho sinh viên những xã hội hiện nay cụ 

thể: Quan điểm của Đảng và những quy định của pháp luật về lao động - việc 

làm; quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về ưu đãi người có công; quy 

định của pháp luật về các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách bảo trợ xã hội; quy 

định của pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm.  

26. NHẬP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI (4,3,1)        

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác 

xã hội như: công tác xã hội là một khoa học, một nghề chuyên môn được hình 

thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Học phần giới thiệu hệ thống khái 

niệm; hệ thống giá trị của công tác xã hội; lý thuyết nền tảng của công tác xã hội; 

đồng thời giới thiệu các lĩnh vực khác nhau trong hoạt động của công tác xã hội 

và vai trò của công tác xã hội trong quá trình xây dựng và phát triển của xã hội 

Việt Nam. 

27. CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN (3,2,1)                 

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội. 
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 Nội dung học phần: Cung cấp khái niệm, mục đích, các nguyên tắc hành động, 

tiến trình giải quyết vấn đề với cá nhân thân chủ. Học phần tập trung vào cung 

cấp các kỹ năng công tác xã hội vận dụng vào quá trình giúp  đỡ cá nhân như : 

các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng vấn đàm; các kỹ năng giúp đỡ. Qua đó sinh viên 

vừa được nâng cao nhận thức vừa được trang bị một số kỹ năng riêng của công 

tác xã hội cá nhân để làm việc với thân chủ.     

28. CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM (3,2,1)  

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội. 

 Nội dung học phần: Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác xã hội nhóm như: cơ sở khoa học hình thành phương pháp công tác xã hội 

nhóm, khái niệm, mục đích, các mô hình tiếp cận, loại hình nhóm; những kiến 

thức về năng động nhóm, giai đoạn phát triển nhóm thông thường; và tiến trình 

công tác xã hội nhóm.      

29. TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương 

 Nội dung học phần: Trình bày kiến thức hiểu biết về bản chất, nguồn gốc của 

các hiện tượng tâm lý xã hội, hiểu được các cơ chế ảnh hưởng xã hội và một số 

hiện tượng tâm lý xã hội của nhóm.      

30. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (3,2,1)      +  

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội. 

 Nội dung học phần: Giới thiệu các khái niệm về cộng đồng, phát triển cộng 

đồng, các giá trị, mục đích và tiến trình phát triển cộng đồng cùng các nguyên tắc 

hành động trong phát triển cộng đồng.       

31. THAM VẤN CƠ BẢN (3,2,1)        

 Điều kiện tiên quyết: Hành vi con người và môi trường xã hội. 

 Nội dung học phần: Cung cấp các kiến thức nền tảng về tham vấn nói chung và 

kỹ năng tham vấn cơ bản nói riêng cho cá nhân, gia đình và nhóm như những 

khái niệm và quy định đạo đức nghề nghiệp của tham vấn và các cách tiếp cận lý 

thuyết và kỹ năng tham vấn với từng nhóm đối tượng riêng biệt như cá nhân, gia 

đình và nhóm.       

32. THAM VẤN HƢỚNG NGHIỆP (3,2,1)       

 Điều kiện tiên quyết: Xã hội học đại cương, Tham vấn cơ bản 

 Nội dung học phần: Cung cấp hiểu biết về tầm quan trọng của việc hướng 

nghiệp và chọn nghề của cá nhân trong xã hội, kiến thức và kỹ năng phân loại 

các nghề nghiệp khác nhau, các cơ sở tâm lý- xã hội của việc lựa chọn nghề 

nghiệp, cách thức sử dụng một số trắc nghiệm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả 
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năng của thân chủ, kỹ năng tham vấn giúp thân chủ lựa chọn nghề phù hợp với 

năng lực và điều kiện hiện có.  

33. THAM VẤN THANH THIẾU NIÊN (3,2,1)      

  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên cần phải học những môn học Tâm lý học đại 

cương; Tâm lý học phát triển; Công tác xã hội với cá nhân, Tham vấn trước đó.  

  Nội dung học phần: này nhằm cung cấp cho sinh viên những đặc điểm cơ bản 

của tuổi thanh thiếu niên, việc tham vấn cho thanh thiếu niên – Các chiến lược và 

kỹ năng cơ bản và những kiến thức về thực hành tham vấn chủ động – Các 

trường hợp điển hình. 

34. QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (3,2,1)     

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội, 

 Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và các kỹ năng căn 

bản về quản trị áp dụng trong các trong các tổ chức xã hội. 

35. SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (3,2,1)                 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Cung cấp những cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng và 

những kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức 

khỏe cộng đồng.   

36. TƢ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƢỜNG (3,2,1)      

  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn thành học phần công tác xã hội với cá 

nhân và các học phần tham vấn trước đó. 

  Nội dung học phần: Cung cấp kiến thức và kỹ năng tham vấn trong môi trường 

học đường - Hỗ trợ trẻ em – thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, động cơ học 

tập và giải quyết các khó khăn trong học tập. Đồng thời tìm hiểu hành vi, cảm 

xúc và giao tiếp xã hội của trẻ em – thanh thiếu niên trong môi trường học 

đường, gia đình và cộng đồng để có biện pháp giúp các em vượt qua những rắc 

rối về tình cảm cá nhân và tương tác xã hội. 

37. THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 1 (3,2,1)       

  Điều kiện tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm. 

  Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên cơ hội nói kết giữa lý thuyết học ở 

trường và thực tế trong  lĩnh vực CTXH. Học phần này giới thiệu về CTXH thực 

hành cá nhân, các kỹ năng CTXH cá nhân với các trường hợp thân chủ và nhóm 

yếu thế cụ thể. Học phần giới thiệu cho sinh viên  qui trình, các bước, các giai 

đoạn thực hành CTXH cá nhân và nhóm. 
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38. THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 2 (3,2,1)       

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân, Công 

tác xã hội nhóm. 

 Nội dung học phần: Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng lý thuyết công 

tác xã hội nhóm, kỹ năng công tác xã hội nhóm với các trường hợp thân chủ và 

nhóm yếu thế cụ thể để giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần  Thực hành công tác 

xã hội 2 còn giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên quy trình, các bước, các giai 

đoạn thực hành công tác xã hội nhóm. 

39. THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 3 (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân, Công 

tác xã hội nhóm. 

  Nội dung học phần: Thực hành công tác xã hội 3 là học phần nhằm lượng giá 

khả năng áp dụng các lý thuyết và kỹ năng của sinh viên vào quá trình thực hiện 

công tác xã hội trên thực tế.  

40. CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 

 Nội dung học phần: Trình bày những hệ thống kiến thức cơ bản trong công tác 

xã hội với gia đình và trẻ em. Đối tượng đầu tiên là những gia đình gặp vấn đề 

khó khăn, mâu thuẫn trong quan hệ hoặc bị khiếm khuyết trong việc thực hiện 

các chức năng cơ bản, dẫn đến những khủng hoảng trong hôn nhân, gia đình. Đối 

tượng thứ hai là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là nạn nhân của sự khủng 

hoảng gia đình hoặc những tác động của môi trường, điều kiện sống khiến các 

em không thể phát triển một cách bình thường về tâm lý, sinh lý… Từ những 

kiến thức được trang bị về lý luận, thực tiễn, kỹ năng… các nhân viên xã hội sẽ 

vận dụng để thực hiện các tiến trình nhằm can thiệp đúng lúc, kịp thời giúp giải 

quyết các vấn đề khó khăn mà gia đình và trẻ em đang gặp phải.  

41. CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 

 Nội dung học phần: Cung cấp các khái niệm cơ bản về sức khoẻ, quá trình gây 

bệnh, hệ thống y tế. Trên cơ sở đó trình bày Công tác xã hội trong bệnh viên như: 

Các đặc điểm tâm lý xã hội và nhu cầu của người bệnh, gia đình bệnh nhân và 

vai trò của cán bộ xã hội và cung cấp các kiến thức về tổ chức y tế ở nước ta hiện 

nay, Luật bảo vệ sức khoẻ. 

42. CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƢỜNG HỌC (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công tác xã hội 
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  Nội dung học phần:  Cung cấp các khái niệm công tác xã hội trường học; hiểu rõ 

những vấn đề nảy sinh trong trường học, vai trò của trường học. Xác định những 

quan điểm - những quy tắc cơ bản trong thực hành công tác xã hội trường học. 

43. CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương, công tác xã hội nhập môn, an sinh 

xã hội, kỹ năng giao tiếp 

 Nội dung học phần: Công tác xã hội với người khuyết tật giúp sinh viên hiểu rõ 

hơn về các loại khuyết tật, các mô hình hỗ trợ người khuyết tật, tâm lý người 

khuyết tật, vấn đề khó khăn của người khuyết tật gặp phải trong việc hội nhập xã 

hội từ đó có những giải pháp phù hợp để giúp người khuyết tật vượt qua những 

khó trong việc hòa nhập với xã hội. 

44. CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI (3,2,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Công tác xã hội 

  Nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn và kiến thức tổng quát 

về lĩnh vực công tác xã hội đối với người cao tuổi – một trong những đối tượng 

nghiên cứu của ngành Công tác xã hội. 

45. PHƢƠNG PHÁP BIỆN HỘ TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm 

  Nội dung học phần: Cung cấp các khái niệm và nội dung cơ bản của hoạt động 

biện hộ cho thân chủ trong công tác xã hội. Cung cấp kiến thức, kỹ năng và giúp 

sinh viên biết sử dụng lời nói, chữ viết và tổ chức hoạt động xã hội nhằm mục 

đích tác động vào thân chủ, nâng cao nhận thức cho cha mẹ, các tổ chức xã hội, 

các cơ quan chính phủ, đề xuất hoặc kiến nghị cho những người làm luật, những 

ban ngành có liên quan nhận thức ra vấn đề và có trách nhiệm thực hiện quyền 

lợi và nghĩa vụ cho thân chủ. 

46. THAM VẤN TRẺ TRONG HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (2,1,1) 

  Điều kiện tiên quyết:  Tham vấn cơ bản 

   Nội dung học phần: Trang bị  kỹ năng tham vấn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn khi tiếp cận trẻ đang gặp khủng hoảng và có vấn đề tâm lý trầm trọng 

như trẻ em đường phố, trẻ lao động, trẻ nghiện ma túy, trẻ mại dâm…Sinh viên 

được cung cấp kiến thức về tâm lý của các dạng trẻ này để có thể thiết lập mối 

quan hệ tin tưởng và hỗ trợ tâm lý hiệu quả. 

47. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (4,3,1) 

  Điều kiện tiên quyết: Anh văn căn bản 2, Nhập môn công tác xã hội 
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  Nội dung học phần: Cung cấp những thuật ngữ, từ vựng tiếng Anh cơ bản trong 

ngành công tác xã hội, những bài ngữ pháp, những cấu trúc câu tiếng Anh nhằm 

giúp sinh viên có thể đọc và dịch được những tài liệu về ngành công tác xã hội từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. 

48. BẢO HIỂM XÃ HỘI (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về phương pháp luận, 

phương pháp nghiên cứu; lịch sử phát triển BHXH; hình thức tổ chức và đối 

tượng tham gia; hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức 

quản lý thực hiện.   

49. GIA ĐÌNH HỌC (3,2,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Xã hội học đại cương 

 Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về các cách tiếp cận, các 

khái niệm và những phương pháp nghiên cứu gia đình. Ncung cấp kiến thức về 

lịch sử của gia đình, sự hình thành và phát triển của gia đình, những mối quan hệ 

bên trong gia đình, mối quan hệ giữa gia đình và các thiết chế khác trong xã hội, 

những yếu tố ảnh hưởng đến gia đình cũng như những sự biến đổi của gia đình.       

50. KỸ NĂNG SỐNG (2,1,1) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần:  Cung cấp các kỹ năng tâm lý xã hội và kỹ năng giúp cho 

cá nhân có khả năng tư duy và sáng tạo như:  kỹ năng  tự nhận thức, kỹ năng 

nhận diện vấn đề (phân biệt đúng/sai, thái độ yêu/ghét), biết ra quyết định và biết 

cách giải quyết vấn đề; môn học còn cung cấp kiến thức và kỹ năng giao tiếp ứng 

xử, biết cách ứng phó với các tình huống căng thẳng và cảm xúc; biết cảm thông 

với người khác, và có khả năng hợp tác với người khác trong cuộc sống và nơi 

làm việc.   

51. ĐẠO ĐỨC TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI (2,1,1)  

  Điều kiện tiên quyết: không 

  Nội dung học phần: Cung cấp cho người học quan điểm triết lý của nghề công 

tác xã hội, những giá trị và quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp giúp người học hình 

thành thái độ nghề nghiệp đúng đắn và áp dụng chúng trong thực hành công tác 

trợ giúp đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và uy tín của nghề công 

tác xã hội. 
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PHẦN THỨ IV 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ  

VÀ GIẢNG VIÊN  
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I. Danh sách cán bô ̣quản lý : 

 

TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

1  Nguyễn Thanh Ký  Th.s Hiệu trưởng  

2  Nguyễn Cửu T Hương Lưu  Th.s Phó Hiệu trưởng 

3  Nguyễn Thị Thanh Tâm  Th.s  Phó Hiệu trưởng 

4  Võ Thị Khánh Vân Th.s Trưởng phòng TCHC 

5  Trần Nguyên Thục  Th.s Trưởng phòng Đào tạo 

6  Lê Ngọc Đoan Trang  Th.s Phó Trưởng phòng Đào tạo 

7  Lý Tiến  Th.s  Trưởng phỏng KT&ĐBCL 

8  Tô Minh Hải  ĐH  Phó Trưởng phỏng KT&ĐBCL 

9  Văn Công Khánh Linh  Th.s Trưởng phòng HTQT&QLKH 

10  Đỗ Thị Kim Thanh Th.s Phó Trưởng P. HTQT&QLKH 

11  Trần Thái Trí Th.s Trưởng phòng Thanh Tra 

12  Phạm Ngọc Hiệp  ĐH Trưởng phòng QLHSSV 

13  Lê Thị Kim Vi ĐH Trưởng phòng KTTV 

14  Nguyễn Sĩ Hào  ĐH Trưởng phòng QT thiết bị 

15  Lê Quốc Trung  ĐH Phó trưởng phòng QT thiết bị 

 

II. Danh sách giảng viên các khoa: 

 

TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  

1  Nguyễn Hoàng Hải Th.s Trưởng khoa 

2  Phạm Vũ Điểm Th.s Phó Trưởng khoa 

3  Nguyễn Quốc Định  ĐH Tổ trưởng Tổ Kế toán 

4  Vũ Thanh Long  ĐH Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

5  Trần Phương Thảo  Th.s Giảng viên 

6  Lê Phan Vĩnh Lộc  ĐH “ 

7  Nguyễn Di Tích  ĐH “ 

8  Nguyễn Minh Luân  ĐH “ 

9  Nguyễn Thị Thanh Hà ĐH “ 

10  Bùi Đan Thanh  Th.s “ 

11  Trần Thị Kim Xuyến ĐH “ 

12  Lê Thị Thúy Vân  ĐH “ 

13  Trần Hồng Đạt ĐH “ 

14  Phạm Thị Ngọc Cẩm  ĐH “ 

15  Dương Thị Viên An Th.s “ 

16  Võ Hà Thanh  ĐH Tổ trưởng Tổ Tài chính  

17  Nguyễn Thị Duyên Mai Th.s “ 

18  Nguyễn Thị Thanh Trang  Th.s “ 

19  Trương Minh Nam ĐH “ 

20  Nguyễn Thu Huyển  Th.s “ 

21  Nguyễn Hồng Ngọc  Th.s “ 

22  Nguyễn Thị Chi Thảo Th.s “ 

23  Nguyễn Minh Đức  Th.s “ 

24  Phạm Thị Hồng Nhung  ĐH “ 

25  Dương Ngọc Kiều Diễm  Th.s “ 

26  Phạm Thị Nhớ ĐH “ 

27  Nguyễn Hồng Tuấn  ĐH “ 

28  Võ Thị Ngọc Thúy  Th.s Tổ trưởng Tổ Tổng hợp 

29  Vũ Thị Thúy  ĐH Giảng viên  
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

30  Lê Thị Thạch Hoa ĐH Giảng viên 

31  Dương Diễm Kiều Th.s “ 

32  Nguyễn Thị Kim Cương  ĐH “ 

33  Trần Thị Thùy Anh  Th.s “ 

34  Đặng Thị Hà Tiên  Th.s “ 

35  Tạ Thị Dung  ĐH “ 

36  Nguyễn Bảo Ngọc  ĐH “ 

37  Phạm Thị Thủy  Th.s “ 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

1 1 Tăng Thị Bích Hằng  Th.s Trưởng khoa 

2  Nguyễn Thị Trúc Phương Th.s Phó Trưởng khoa 

3  Trần Thị Vân Anh  Th.s Giảng viên 

4  Đào Văn Đạt  Th.s “ 

5  Trần Kim Đính  ĐH “ 

6  Nguyễn Ngọc Đức ĐH “ 

7  Huỳnh Thanh Giang  Th.s “ 

8  Lê Thị Hồng Hà Th.s “ 

9  Nguyễn Thị Hiền Lương  ĐH “ 

10  Nguyễn Thị Kim Ngân  ĐH “ 

11  Trương Thị Hoài Phương ĐH “ 

12  Lương Trần Quỳnh Th.s “ 

13  Võ Tấn Tài  Th.s “ 

14  Nguyễn Nhật Toàn  ĐH “ 

15  Huỳnh Thị Quỳnh Tuyên  Th.s “ 

16  Huỳnh Thị Thiệt  ĐH “ 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

17  Trần Thị Thu Trang  Th.s “ 

18  Lê Thị Ngọc Trâm ĐH “ 

19  Trần Ngọc Phương Uyên  Th.s “ 

20  Hoàng Tú Uyên  ĐH “ 

KHOA  THƢƠNG MẠI DU LỊCH  

1  Phạm Thị Ngọc Thúy  Th.s Trưởng khoa 

2  Phan Nguyễn Mai Trang  Th.s Tổ trưởng Tổ Ngoại thương 

3  Nguyễn Hữu Nghĩa Th.s Giảng viên 

4  Đỗ Vũ Bá ĐH “ 

5  Đỗ Thị Ngọc Thịnh  ĐH “ 

6  Nguyễn Thị Thanh Thảo  Th.s “ 

7  Tô Phúc Vĩnh Nghi ĐH “ 

8  Phạm Thị Kim Thủy  Th.s Tổ trưởng Tổ Thương mại 

9  Mạc Thiệu Văn  ĐH Giảng viên  

10  Hồ Lê Thu Hương  Th.s “ 

11  Hồ Nguyễn Duy Nguyên  Th.s “ 

12  Lê Đức Tính  ĐH Tổ trưởng Tổ Du lịch 

13  Phan Thùy Linh ĐH Giảng viên 

14  Trần Thị Hoàng Oanh  Th.s “ 

KHOA NGOẠI NGỮ 

1  Nguyễn Khoa Hồng Minh  Th.s Trưởng Khoa 

2  Trần Thị Hồng Thi  Th.s Tổ trưởng Tổ AV chuyên ngành 

3  Lai  Huỳnh Ngọc Hà Th.s Giảng viên  

4  Nguyễn Thị Bảo Ngọc  Th.s Giảng viên 
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TT Họ và tên Trình độ Chức vụ 

5  Đỗ Ngọc Quỳnh  Th.s Giảng viên  

6  Nguyễn Thị Nhật Lệ  Th.s  Tổ trưởng Tổ AVCB 

7  Trần Đình Khoa Th.s Giảng viên 

8  Trần Thị Oanh Đào  Th.s “ 

9  Nguyễn Thanh Xuân  Th.s “ 

10  Nguyễn Thị Hồng Nhung  Th.s “ 

11  Đào Trọng Hiếu  Th.s “ 

12  Nguyễn Đình Thao 
ĐH 

“ 

13  Vũ Hoàng Giang  
ĐH 

“ 

KHOA  CƠ BẢN 

1  Hoàng Hữu Vinh  Th.s Trưởng khoa 

2  Đỗ Công Thánh  ĐH P. Trưởng khoa 

3  Đào Quốc Phương  Th.s Tổ Trưởng Tổ Tin học 

4  Trương Châu  Th.s “ 

5  Trương Tấn Lộc  Th.s “ 
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Tổ trưởng Tổ Thống kê 
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ĐH 

Giảng viên 

15  Huỳnh Công Toại ĐH “ 
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2  Trần Hoài Trung  ĐH Giảng viên 
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6  Nguyễn Đình Bảo Châu  ĐH “ 
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