
BO GIAO DI)C VA DAO TJO 
TRU'ONG DAI HQC MY 

THANH PHO HO CHI MINH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

   

CHIJ'OG TRINH DAO TAO CHAT LIJqNG CAO 

Ap ding tif khoá tuyn sinh 2020 tr& ye sau 

(Ban hành kèni theo Quye't d/n/i s 223 3/QD-DHM ngày 02 tháng 10 nãin 2020 

cta Hiu trithng Trzthng Dgi hc M?5 Thành phó' Hc C/il Minh,) 

I. Thông tin tong quát 

1. Nganh dào tao: Quan trj kinh doanh 

2. Ngành dào to ting Anh: Business Administration 

3. Mànganh: 7340101 

4. TrInh d dào tao: Di hQc 

5. HInh thirc dào tto: ChInh quy, tp trung 

6. Th?i gian dào t?o:  4 nAm 

7. Khi hxqng kin thirc toàn khóa (thng s tin chi): 137 tin chi 

8. Van b&ng t& nghip: Cu nhân 

II. Mçic tiêu dào to 

1. Mic lieu chung 

Dao to cu nhân ngành Quãn trj kinh doanh có phAm chit chfnh trj và thirc trách 

nhim di vâi xä hi, src khôe, kin thi.'xc và näng 1irc chuyên mon trong lTnh vrc ngành 

Quãn tr kinh doanh d phát trik ngh nghip và bàn than trong bi cãnh hi nhp va 

phát trin cüa dt nuOc. 

2. Muctiêucutlj 

Muc tiêu cu 
the . Mota 

Kin thffc 

P01 Trang bj kin thüc nn tang v tu nhiên, xà hi và con ngui d phic vi cho phát 
triên nghê nghip và tir hoàn thin bàn than. 

P02 Cung cAp kin thuc 1 thuyt và thrc tin thuc linh vrc kinh t - quán 1y va 
ngành Quãn trj kinh doanh dê giãi quyêt các van dê chuyên mon. 

1173 



Muc tiêu cu 
the 

Mota 

K5 nAng 

P03 
Giüp ngiRñ hc phát trin k näng nhn thüc, k5 nang thrc hành ngh nghip Va 
k näng giao tiêp ing xü can thiêt thuc linh virc kinh tê - kinh doanh và quãn trj 
de thirc hin cac nhim vii chuyên mon tuang xlng vâi vj trI nghé nghip. 

Mfrc do tir chu và trách nhiêm 

PO4 

Dào tao  näng 1irc lam vic dc 1p hoc theo nhóm trong diu kin lam vic thay 
ctôi, chju trách nhim cá nhân, trách nhim vth nhóm trong vic hung d.n, 
truyên bá, phô biên kiên thi'rc thuc linh virc kinh tê, kinh doanh, quãn I và giám 
sat ngui khác thrc hin nhim vii. 

P05 
Giüp ngRii h9c xây dirng thirc trách nhim di vói cong dng, thirc phiic vi 
dat nuOc và dao  diirc nghê nghip. 

III. Vj trI vic lam sau khi tt nghip 

Ngithi h9c sau khi t& nghip có th dam nhn nhUng vj trI vic lam sau: 

- Vj trI vic 1am 1: Chuyên viên, trçi l kinh doanh; chuyên viên kim soát chat 

lucmg; chuyên viên phii trách chin krçic tai  các cong ty ta nhân dang hoat dng trong 

nhiu linh virc ngãnh ngh. Chuyên viên tai  các t chirc khu vrc công, hoc các U' ban 

tu vn, c vn thuôc nhi&u các sâ ban ngành. Sau mt th?ii gian lam vic, tIch lu kinh 

nghim và dáp irng các diu kin quy djnh cüa luat pháp (nu co) nglx&i h9c có th phát 

trin ngh nghip trâ thành nha quãn trj cp trung: truOng nhOm, ph11 trách hoc phó 

truâng bO phn các don vj (sau 3-5 näm). 

- Vj trI vic 1am 2: Nhân viên kinh doanhlbán hang, marketing, nhän hang... trong 

các t chfrc (co quan quãn 1 nhà nuâc, t chi'rc phi lqi nhun và th chi'rc xä hi), doanh 

nghip thuc mçi ngãnh nghL Trin vçng ngh nghip: thang tin len vj trI quãn trj viên 

cp co sâ sau 3-5 näm (tru&ng nhómlgiám sat ban hang, marketing, nhãn hang), quãn trj 

viên cp trung sau 5-10 näm (trithng phOng/giám dc ban hang, marketing, nhãn hang). 

- Vj trI vic lam 3:Nhân viên xut nhap kh.u, nhân viên kinh doanh chuyên thu 

gom hang lé/nguyên container thuc h thng dung bin!hang không tai  các cong ty da 

quc gia, chuyên viên phii trách nhãn hang cüa dir an quc tá, các dr an trong chui cung 
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irng toàn cu cüa doanh nghip. Các vj trI vic lam nay hu ht i'rng viên cO th tim thy a 

các cong ty giao nhn ngoi thuong, cong ty kinh doanh xu.t nhp khu, các t chirc 

quôc t. Trin vcng ngh nghip: thing tin len vj trI quill trj viênl Team leader! Phii 

trich hoc Phó tru&ng b phn cic dan vj (sau 3-5 nim). 

IV. Chuãn dâu 

Muc tiêu 
cuthe 

Chuan dau ra chirong trinh dio tao (PLO) 

P01 

PLO.1: Co các kin thfrc co bàn v toán, tin hQc vi khoa hQc tir nhiên d phân tIch 
các vn d phit sinh trong cong vic vi cuc song và gui quyt 

PLO 11 • 
Co khi näng áp diing các k ning djrih hxçmg, djnh tInh và logic ca bàn d 
giiiquytvnd. 

PLO 1 2 
Gui thIch duçc a miirc d ca bàn mi quan h rang buc giUa môi tnthng 
tir nhiên vOi các vn d v xi hi và con nguai. 

PLO. 1.3 
Gui thIch duçc các nguyen l ca bàn v sü diing may tInh, sr diing duçic 
các phn mm yin phông và bitt khai thác dixçic các djch vii nn tang cüa 

mng Internet. 

PLO.2: Co cic kin thfrc co bàn v chInh trj, phip 1ut, kinh t vI khoa h9c xi hi, 
vic giãi thIch, phân tIch nhfrng vn d trong cong vic vi cuc sng. nhân yin cho 

PLO 2 1 

Gui thIch dugc nhftng quaii dim khoa h9c, cich mng, tInh nhân yin cUa 
chü ngha Mic-Lênin d hmnh thãnh th giâi quan, nhân sinh quan va 
phixong pháp lun chung nht cüa nhn thirc khoa h9c, thrc tin cách 

mng tr do xây dmg nim tin, l tuO'ng cich mtng. 

PLO 2 2 
Gui thIch duçc mt s vAn d ca bàn v xi hi và con ngi.thi phiic vi cho 

cong vic Va cuc song. 

PLO 2 3 
Giài thich dirçc ban chAt, vai trô cüa pháp lust dA hiu bitt vi có thüc 
tuân th lust phap trong cOng vic và cuc sng. 

PLO.3: Ap ding các kin thfrc thu$c linh virc kinh t, quail ly  phil hçrp vOi ngành 

• PLO 3 1 
Phân tIch dirçc các nguyen tAc ca bàn cüa kinh tA vi mô và kinh t vT mô 
nhAm cung cAp thông tin hüu Ich cho nha quin l dua ra quyt djnh phU 



Muctiêu 
cu the 

Chuan dau ra chu'ong trinh dao to (PLO) 

P02 

hçip. 

PLO.i.2 
Phân tIch thrqc cac nguyen I thj tri.rmg d xác djnh yu t cung cu d ra 

cac chinh sach hçrp ly cho doanh nghip. 

PLO.3.3 
Phân tIch ducic ánh huông cüa môi truông kinh t dn hoat dong kinh 

doanh. 

PLO 3 4 
HInh thành phuong pháp nghiên ciru khoa hc d h6 trcl cho vic ra quyt 

dinh trong các tInh hung quãn trj doanh nghip. 

PLO.4: Ap diing các kin thfrc thuc Iinh vrc kinh t, quãn 1 trong vic vn diing, 

giãi quyt các vn d chuyên mon 

PLO.4.1 
Phân tIch các kin thüc quàn tn can bàn d d thra ra các quyt dinh vn 

hanh doanh nghip. 

PLO 4 2 
Phân tIch và thirc hin mt s hoat dng can ban nhim dam bão ngun 

nhân 1c cüa doanh nghip n djnh và phát trin theo nhu cu. 

PLO 4 3 • 
Phân tIch các hot dng Marketing trong doanh nghip và thrc hin mt 

shotdngcanbãn. 

PLO.4.4 

Phãn tIch tInh hInh tài chInh trong cong ly cüng nhix xem xét cac ngun 

huy dng van, th%rc hin các hoat  dng quãn trj tài chInh can bàn trong 

cong ty. 

PLO 4 5 
Tong hçp các yêu to ben trong, ben ngoài, djnh hixóng cüa cong ty dê tiên 

hành xay dirng các chin hrc phñ hgp cho doanh nghip. 

PLO 4 6 
H thng hoá các kin thirc ngành d 1.p k hoch và thirc hin các hoat 

dng quàn trj trong bi cánh hi nhp quc t. 

PLO.5: Ap diing các kin thfrc thuc linh virc Quãn trj kinh doanh trong vic vn 

ding, giãi quyh các vn d chuyên mOn theo mt trong 2 chuyên nganh: 

PLO.5a: Chuyên ngành Marketing 

PLO.5b: Chuyên ngãnh Kinh doanh quc t 

PLO.5a: Ap ding các kin thfrc thuIc 1mb vrc Quán trl marketing trong vic vn / 
ding, giãi quyt các vn d chuyên mon 



Muc tiêu 

cuthe 
Chuan dau ra chtro'ng trinh dao tao (PLO) 

PLO 5a 1 • 
Dánh giá hânh vi nguôi tiêu ding, tin trInh ra quyt djnh mua và các yu 

t tác dng dn qua trInh mua cüa nguôi tiêu ding. 

PLO 5a 2 
Dánh giá thông tin thj truènglkhách hang, di thu cnh tra.nh và doanh 

nghip h tro ra quyt djnh trong t chirc. 

PLO 5a 3 • 

Xây dmg mi lien h hành vi ngithi tiêu dung; thit 1p miic tiêu; xây 

dirng chin 1uçc, k hoach  tmyn thông marketing; t chüc các hot dng 

truyn thông marketing; do lirOng, dánh giá vic th?c hin và hiu qua 

chuong trInh truyn thông marketing. 

PLO 5a 4 
Dánh giá cac kin thrc chuyên ngành d trin khai hot dng phát trin 

san phm mdi. 

PLO.5a.5 

Lp k hoch truyn thông marketing, t chirc thirc hin các hoat dng 

truyn thông marketing bao gm: PR, digital marketing, quáng cáo; do 

lixng kt qua và dánh giá hiu qua các hot dng truyn thông marketing. 

PLO.5b: Ap drng các ki&i thfrc thuc chuyên ngành Kinh doanh quc t trong 

vic vn diing, giäi quyt các van d chuyên mon 

PLO 5b 1 
Dánh giá cac yu t trong môi trixô'ng kinh doanh quc t chi phi dn 

hoat dng cña doanh nghip ti thj trung nrnic ngoài. 

PLO 5b 2 

f)ánh giá lçi th cnh tranh quc giallcñ th cnh tranh ngãnh, xác dinh 

duçc nhung tiêu chI 1ra chçn dja dim du tu, phiwng thrc thãm nhp thi, 

trixng nirOc ngoài phü hçp vth môi tnthng kinh doanh cüa doanh nghip 

trong tüng khu vi,rc, ti'rng thi, tru?mg quc gia ci th. 

PLO.5b.3 

Dánh giá duçic thông tin thj tnz6ng nuâc ngoãi, hành vi khách hang quc 

t& phân khüc thj trixàng mic tiéu...; và xay drng duçc chin hrçc 

marketing quc t phü hçp vâi tmg khu vixc, quc gia cii th, 

PLO 5b 4 

Dánh giá ngun nhan hrc toãn cu, qua do len k hoch thirc hin cong tác 

hoch djnh, tuyn ding, dào tao, va dánh giá dixçic sir khác bit van hóa — 

xã hi giüa các quc gia có ãnh hu&ng nhu th nào dn vic sü diing và 

quàn l con ngithi trong môi trithng lam vic hi nhp qu6c t. 

PLO Sb 
Thit 1p b chirng tr xut nhp khu hang hóa, các hçp dng thuong mgi, 

vn tái và bão him hang hOa quc t. 



Muctiêu 
cu the 

Chuan dau ra chu'ong trinh dao to (PLO) 

PLO Sb 6 
H thng hóa ting Anh chuyên ngành trong dam phán và soin thào hçp 

dng mtt each phü hcrp nht. 

PLO.5b.7 

Thit 1p mt chin 1uçc kinh doanh bn vttng thông qua vic näm vüng 

trách nhim cüa các ben hU'u quan, Iut quc t, tInh da dng trong viêc 

thanh toán quc t và các boat dng thucmg mi din ti'r. 

PLO.5b.8 

Dánh giá các vn d tài chInli quc t ánh hii6ng den quyt djnh du tix ra 

nrncc ngoài, các chi s& các dông vn quc t có ãnh hithng dn vic thit 

1p dr an du tu quc t và xây dirng chin hrçc kinh doanh toàn c.u. 

PLO.6: Ap diing các kin thfrc bô trq cho un/i vrc kin/i t quãn 135 trong vic vn 
ding, giãi quyt các vn d chuyên mon 

PLO 6 1 
Co khã nãng sir diing thà.nh thao b.ng ting Anh trong cac hoat  dng 

chuyênmôn. 

PLO 6 2 
Dáp ng môi tnrông lam vic trong txc1ng lai và nang 1irc quãn trj cong 

vic. 

PLO.6.3 Tang cung nang lirc quãn trj trên nhiu phi.rong din. 

P03 

PLO.7: CO k5 näng nhân thfrc và giãi quyêt van d chuyên mon phüc tp trong linh 
vçrc kinh t, quãn 1 

PLO.7. 1 Co k5 nang tu duy h thng và phãn bin. 

PLO.7.2 Co k nang nhn dng và giãi quyt v.n d. 

PLO.7.3 Co k nàng thit 1p miic tiêu khã thi và ra quyt djnh. 

PLO.8: Co Hang ly'c thiyc hành ngh nghip trong linh virc kinh tê, quãn 1 

PLO 8 1 
Co näng 1irc quân trj t chüc bao gm các chirc näng: hoch djnh, t chüc, 
lânh dao,  kim soát. 

PLO.8.2 Co näng 1rc xir 1 tinh hung lien quan dn doanh nghip. 

PLO 8 3 
Co nãng Irc thu th.p, phãn tich, xir l thông tin theo các phrang pháp 

dinh tInh, dinh hrçing. 
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Muc tiêu 
cuthe 

Chuan dau ra chirong trInh dào tao (PLO) 

PLO 8 4 
Co nãng lirc duy trI va phát trin quan h vâi các di tác, dam phán, thuy& 

phic và ra quyt djnh. 

PLO 8 5 
Co nãng Iirc hi nhQ.p vao môi tnxO'ng lam vic; có näng 1?c  lam vic trong 

môi trung bin di và khó khan, thu thách. 

PLO.9: Co nàng 1ic thçrc hành ngh nghiptrong linh vc quãn trj và kinh doanh 

theo 1 trong 2 hiróng sau: 

PLO.9a: Quàn trj Marketing 

PLO.9b: Kinh doanh quc t 

PLO.9a: Co nãng hc thtrc hành ngh nghiptrong linh vic Quãn trj Marketing 

PLO 9a 1 
Co näng 1irc djnh vj và xây drng thixcmg hiu cho san phm và doanh 

nghip/t chirc. 

PLO.9a.2 

Co näng hrc 1p k hoch marketing và các hot dng marketing cii th& 

bao gm các hoat  dng quãng cáo, san phm sang tao, truyn thông/PR, 

thrnmg hiu, nghiên ciiru thj truông. 

PLO.9a.3 
Co näng lire  ti chiirc thiic hin các hoat dng marketing: ban hang, phân 

phoi, dnh gia... 

PLO.9a.4 
Co nãng lirc  do lin'mg kt qua và dánh giá hiu qua các hoat  dng 

marketing. 

PLO.9b: Co näng hyc thirc hành ngh nghip trong linh virc Kinh doanh quc tê 

PLO.9b.1 

Co näng hrc d dam phán và di thoi vâi tht ca các ben lien quan trong va 

ngoài nuâc có ãnh hithng trtrc tip dn hot dng cUa doanh nghip/t 

chirc. 

PLO.9b.2 Co näng 1irc chào hang và son thão hçrp dng mua ban hang hóa quc t. 

PLO 9b 3 
Co nng Iirc  diu hành các hot dng quãn 1 quan h khách hang, dc bit 

là khách quc t (foreign buyers) cUa doanh nghip. 

PLO.1O: Co k?  náng giao tip hiu qua và lam vic trong môi trtrôiig hi nhp 
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Muctiêu 
cu the 

Chuan dau ra chu'o'ng trinh dao tio (PLO) 

PLO.10.1 Co k nãng giao tip hiu qua. 

PLO 10 2 
SinE viên t& nghip dt nãng 1irc ngoi ngU không chuyên bc 4/6 theo 

Khung nang Iirc ngoi ngü 6 bc dành cho Vit Nam. 

PLO 10 3 

Co k näng hi nhp trong môi truông lam vic khác bit và thách thüc. 

Sü dung duc may tInh, x& 1 van ban, sr diing bang tInh, sü diing trInh 

chiu, sir dirng Internet rnirc d c ban. Sinh viên tt nghip dt chun 

churng chi TIJ'ng diing Cong ngh thông tin nâng cao. 

PO4 

PLO.11: Co nãng 1çc lam vic dc 1p và lam vic theo nhóm 

PLO. 11.1 Tham gia tIch circ vão vic rao di, ra quyt djnh trong nhóm. 

PLO.11 .2 Hoàn thành cong vic hiu qua và dñng thi gian, phi hçp tat. 

PLO.11.3 TiTng diing k nãng üng xfr và phát trin tinh than trách nhim trong nhóm. 

PLO.12: Co näng hrc t chfrc thirc hin cong vic và hQc hOi, phát trin bàn than 

PLO. 12.1 Co kha nng quãn l cOng vic ban than và cOng vic nguôi khác. 

PLO.12.2 Co kha nãng tir di mri và tinh thn khOi nghip. 

PLO. 12.3 

Co khá nãng hc hOi và phát trin bàn than. Tham gia It nht 1 d tài 

Nghiên cru khoa hpc theo nhóm nghiên ciru do các giãng vien huàng dn 

hoc tham gia d tài NCKH vâi giàng viên. 

P05 

PLO.13: Co thfrc trách nhim vã do düc ngh nghip 

PLO 13 1 
Nhn thrc dugc tm quan tr9ng và có khã näng thirc hin trách nEim di 

vâi cong ding và dt nuOc. 

PLO 13 2 
Nhn thüc duqc tm quan tr9ng vâ có khã nàng thrc hin dao  düc ngh 

nghip. 

V. Di tirçrng tuyên sinh 

Thirc hin theo D an tuyn sinh hang näm cüa Trixng. 
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VI. Quy trInh dào tao, diu kin tot nghip 

1. Quy trInh dào tto 

Chi.wng trinh thirc hin theo Quy ch dao tto dai  h9c h chInh quy theo h thng tin 

chi hin hành và Quy djnh v dao tto chat lucing cao trinh d Dai  h9c hin hành cüa 

Tnrmg Dti h9c M& Thành ph H ChI Minh. 

2. Diêu kin tot nghip 

Sinh viên dirçic cong nh.n tt nghip khi hi dü các diu kin thrçc quy djnh bâi 

Quy ch dào to dai  h9c h chinh quy theo h thng tin chi hin hành và Quy djnh v dào 

to cht hrcng cao trInh d Eui h9c hin hành cüa Truing Dti h9c Ma Thành ph H ChI 

Minh. 

VII. Cách thfrc dánh giá 

Chwmg trInh sfr diing thang dim 10 d dánh giá mon h9c, quy tiiclng duang sang 

dim chü và thang dim 4 theo Quy ch dào tio dai  h9c h chInh quy theo h thng tin 

chi hin hành cüa Truang Di hçc Ma Thành ph H ChI Minh. 

VIII. Ni dung chtro'ng trInh 

1. Cu trñc chiro'ng trInh 

STT Cu trüc CTDT 
S tin chi 

T 1 Tong 
s 

Bt 
buôc 

Tir 
ch9n 

Kin thfrc giáo diic diii cirong 53 41 12 38.7% 

1.1. LjludnchInhtri 11 11 0 

1.2. Kien thtc kinh t luát và khoa hQc xã hôi — nhán van 6 0 6 

1.3. Kiin thz'c toán, tin hQc và khoa hQc tit nhiên 6 0 6 

1.4. NgoqingI 30 30 

1 5 
Giáo dc the2  chá't ('khóng tinh vào tang s tin chi cüa 
CTDT) 3 1 5 1 5 

1 6 
Giáo dc quo2c phông — an ninh (khong tInh vào tong 
so tin chi cüa CTDT,) 8 8 

2. Kin thüc giáo dyc chuyên nghip 71 36 35 51.8% 

2.1 Kiin th&c cci sà (khoi ngành, nhóm ngành, nganh) 9 9 0 

2.2. Kie2n thi'rc ngành 32 15 17 
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STT Cu true CTDT 

S tin chi 

T 1 Tang 
so 

Bt 
buc 

Ty' 
chQn 

2.3. Kiê'n thic chuyên ngành (nê'u co) 24 12 12 

2.4. Kiê'n thic bá trcr 6 6 

3. Thirc tp tt nghip và Khóa 1un tt nghip 
(hoc mon thay the) 

13 13 0 9.5% 

3.1 Thctap1 3 3 0 

3.2 T1ctp2 4 4 0 

3.3 Khóaluqnto'tnghip/Mónthaythé' 6 6 

Tong cong 137 90 47 100% 

2. Ni dung chtro'ng trInh 

STT 

Ten mon hçc 

(Tieng Vit/Ting Anh) 
Ma mon hçc 

Khi lirçrng kin thfrc 

Ghi chü 
L thuyet 

Thirc 
hành 

1 Kin thtrc glao duc dai cirolig 39 5 13 5 

a) Lj5liqInchInl:trj 10.5 0.5 

1 
Tri& hoc Mac - Lenin 
Marxist — Leninist phylosophy 

POLl 1304 3 

2 
Kinh t chInh tn Mac — Lenin 
Marxist — Leninist Political 
Economics 

POLl 1205 2 

3 
ChunghiaXahçikhoahpc 
Scientific Socialism 

P0L11206 2 

4 
Ljch sir f)ãng Cong san Vit Nam 
History of Vietnamese communist 
party 

P0L11207 2 

Tix tung H ChI Minh 
Ho Chi Minh's Ideology 

P0L11208 1 5 0 5 

b 
Kiln thfrc kinh tl, lut, khoa h9c xâ 
I,ôivànlzânván 5 1 

Kin/i tl-.. Klzoa /19c xi h3i n/ian 
van: ch9n 1 trong cdc mon hçc sau 2 1 
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STT 

Ten mon h9c 

(Ting VitITing Anh) 
Ma mon hoc 

Khi ltrçrng kién thfrc 

Ghi thu 
L thuyêt 

Thuc 
hành 

6 
Kinh t hçc dti cuang 
General Economics 

ECON63O1 3 

Kinh t Vi mô 1 
Microeconomics 1 

EC0N6302 3 

8 
Kinh té VT mô 1 
Macroeconomics 1 

EC0N6303 3 

9 
Nguyênlktoán 
Principles of Accounting 

ACCO53O1 2 1 
day bang 

Tiêng Anh 

10 
Quãn trj h9c 
Principles of Management 

BADM53O1 2 1 
day b.ng 

Tiêng Anh 

Giao tip trong kinh doanh 
Business Communication 

BADM63O1 2 

12 
Xä hôi h9c di clsGng 
IntroIuction to Sociology 

S0C16301 3 

13 
Tam l h9c di cu0ng 
Introduction to Psychology 

50C16302 3 

14 
Dai cucng van hoá Vit Nam 
Inroduction to Vietnam culture 

VIET630l 3 

15 
Ansinhxãhi 
Social Welfare 

SW0R6301 3 

16 
Nhân h9c di cucng 
Introduction to Anthropology 

50C16303 3 

Pháp lult: chç'n 1 trong 2 mon h9c 
sau 

3 

17 
Pháp 1u.t dti c.IcYng 

Introduction to Law 
GLAW63O1 3 

18 
L 1un nba nixâc và pháp lust 

Theories of State and Law 
BLAW63O1 3 

c) 
Kiln tháv toán, tin h9c và k/wa Iz9c 
twnlziên 

4 2 

Toán và logic 119c, khoa /19c t(r 
nliiên: CIz9n 1 trong các mon /ipc 
sau: 

2 

19 Giãi tIch MATH63O1 2 
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STT 

Ten mon h9c 

(Tiêng Vit/Tiêng Anh) 
Ma mon hoc 

Khôi hrQng kin thfrc 

Ghi chü 
L thuyet 

Thirc 
hành 

Analytics 

20 
Dai s tuyn tInh 
Linear Algebra 

MATH63O2 2 1 

21 
Thng kê mg ding 
Business Statistics 

BADM63O2 2 1 

22 
Xác sut và thng kê 
Probability and Statistics 

MATH63O3 2 1 

23 
Logic h9c 
Logic 

ACC06317 3 

24 
Tu duy phãn bin 
Critical thinking 

BLAW63O3 3 

25 
Hóa di cixong 
General Chemistiy 

CHEM63O1 2 1 

26 
Con ngrôi Va môi trrnmg 
Human Environmental Interaction 

B10T6301 2 1 

Tin /z9c: c/19n 1 trong các mon /I9c 
sau 

2 1 

27 
Tin hc d?i  cucing 
Information Teclmology Basics 

COMP63O1 2 1 

28 
Tin h9c üng ditng 
Applied Computer Science 

C0MP6302 2 1 

29 
Nhp mon tin h9c 
Introduction to Informatics 

ITEC6301 2 1 

d) Tilng An/i 20 10 

30 
Ting Anh nng cao 1 
Academic English 1 

GENG1339 2 1 

31 
Ting Anh nâng cao 2 
Academic English 2 

GENG 1340 2 1 

32 
Ting Anh nâng cao 
Academic English 3 

GENG1341 2 1 

Ting Anh nâng cao 
Academic English 4 

GENG1 342 2 1 

Ting Anh nng cao 
Academic English 5 

GENG1343 2 1 
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STT 

Ten mon hQc 

(Ting Vit/Ting Anh) 
Ma mon hoc 

Khôi hrçrng kin thüc 

Ghi chü 
L thuyt 

Thiyc 
hành 

Ting Anh nâng cao 6 
Academic English 6 

GENG1344 2 1 

36 
Tiêng Anh nâng cao 7 
Academic English 7 

GENG134S 2 1 

37 
TingAnhnângcao8 
Academic English 8 

GENG1346 2 1 

38 
Ting Anh nâng cao 
Academic English 9 

GENG1347 2 1 

39 
TingAnhnângcao 10 
Academic English 10 

GENG1348 2 1 

e) Giáo duc ti,ã c1zt 3 

Bat buôc 

Giáo duc th chit 1 
Physical Education 1 

PEDUO2O1 1.5 

Giáo dyc they  chá't 2: ChQn 1 trong 
các mon sau day: 

40 
GDTC2 — BOng chuyn 
Physical Education 2 — Volleyball 

PEDUO2O2 1.5 

41 
GDTC2 — Bong dá 
Physical Education 2 — Football 

PEDUO2O3 1.5 

42 
GDTC2 — Cu lông 
Physical Education 2— Badminton 

PEDUO2O4 1.5 

GDTC2 — VO thuât 
Physical Education 2— Martial 

PEDUO2OS 1.5 

GDTC2 — Bong bàn 
Physical Education 2 — Table Tennis 

PEDUO2O6 1.5 

GDTC2 — Boi lôi 
Physical Education 2— Swimming 

PEDUO2O7 1.5 

46 
GDTC2 — Bong r 
Physical Education 2 — Basketball 

PEDUO2O8 1.5 

j) Giáo dyc qucphbng — an nm/i 5 3 

47 
Giáo due  quc phong va an ninh: 
Dumg li quc phOng vã an ninh 
cüa Dãng Cong san Vit Nam 

DEDUO3O1 3 
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STT 

Ten mon hQc 

(Tiêng Vit/Tiêng Anh) 
Ma mon hoc 

Khi hrqng kin thfrc 

Ghi chü 
L thuyêt 

Thirc 
hãnh 

Nation Defense and Security 
Education: National Defense and 
Security Lines of the Vietnamese 
Communist Party 

48 

Giáo dc quc phông và an ninh: 
Cong tác quOc phOng và an ninh 

Defense and Security Education: 
Defense and Security Work 

DEDUO2O2 2 

49 

Giáo dic quc phông và an ninh: 
Quansrchung 

Defense and Security Education: 
General Military 

DEDUOlO3 1 

Giáo diic quc phông và an ninh: K 
thuât chiên dâu bô binh và chiên 
t uat 

Defense and Security Education: 
Infantry Fighting Techniques and 
Tactics 

DEDUO2O4 2 

2 Kin thfrc giáo diic chuyên nghip 46 25 

a1 
/ 

KiEn thár cosö (khi ngành, n/tom 
ngàn/i, ngành) 8 1 

Btbuôc 8 1 

Kinh t Vimo 1 
Microeconomics 1 

EC0N6302 3 

52 
Kinh tê V1 mol 
Macroeconomics 1 

EC0N6303 3 

Phuang pháp nghiên ciru khoa h9c 
Scientific research methods 

EDUC63O2 2 1 

b) Kiln thá'c ngành 18 14 

Btbuóc 10 5 

Quán tn h9c 
Principles of Management 

BADMS3O1 2 dy bang 
Tiêng Anh 

Quãn trj nhân lirc 
Human Resource Management 

BADMS3O4 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 
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STT 

Ten mon h9c 

(Ting Vit/Ting Anh) 
Ma mon hoc 

Khi 1trQ'ng kin thfrc 

Ghi chñ 
L thuyt 

Thtrc 
hành 

56 
Quán trj Marketing 
Marketing Management 

BADM53OS 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 

Quãn trj tài chInh 
Financial Managerment 

F1NA5324 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 

58 
Quán trj chin lixçc 
Strategic Management 

BADM53O6 2 1 
dty bang 

Tieng Anh 
- 

Tt chQn]: ChQn 4 trong các mon 
sau 

8 4 

59 
Trách nhiêm xã hôi ciia doanh 
nghip 
Corporate Social Responsibility 

BADMS3O7 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 

60 
Thuong mai  din 
E-Commerce 

BADM63O3 2 1 

61 
Phân tIch djnh hxgng trong QT 
Quantitative Analysis in 
Management 

BADM53O9 2 1 
dy bang 

Ting 

62 
Quãn trj thixcmg hiu 
Brand Management 

BADMS3 10 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 

63 
Quãn trj chui cung ü'ng 
Supply Chain Management 

BADM53 11 2 1 
dy bng 

Tieng Anh 

64 
Quãn trj dir 
Project Management 

BADM5312 2 
dy bng 

Tiêng Anh 

65 
Hành vi t chi'rc 
Organizational Behavior 

BADM63O4 2 1 

66 
Quãn trj ban hang 
Sales Management 

BADM53 14 2 1 
dy bang 

Tieng Anh 

67 
Quãn trj v.n hành 
Operation Management 

BADM63O5 2 1 

68 
Khô'i nghip 
Entrepreneurship 

BADM63O6 2 1 

Tw chç'n 2 (7c9 nang): chQn 5 trong 
các mOn sau 

5 

69 
Quàn tn bàn than 
Self Management 

BADM6 101 1 
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STT 

Ten mon h9c 

(Tiêng Vit/Tiêng Anh) 
Ma mon hoc 

Kh6i ltrçng kiên thfrc 

Ghi chü 
L thuyet 

Thc 
hành 

70 
Ta duy phán bin Va sang to 
Critical and Creative Thinking 

BADM61O2 1 

71 
Giá trj song 1 
Living Value 1 

BADM6 103 1 

72 
Giá trj sang 2 
Living Value 2 

BADM6 104 1 

Thông minh cam xüc và ta duy tIch 
cuc 
Emotional Intelligence and Positive 
Thinking 

BADM6 105 1 

Nhân diên ban than 
Self Awareness 

BADM6 106 1 

Xác dinh muc tiêu 
Goal ettin 

BADM61O7 1 

76 

K näng .'rng tuyn và trá l?ñ phong 
van 
Job Application and Interviewing 
Skills 

BADM6 108 1 

K nang lam vic chuyên nghip 
Professional Working Skills 

BADM6 109 1 

78 
Quàn trj 51J nghip 
Career Management 

BADM61 10 1 

c) 
Kièn thá'c chuyên ngành sinh viên 
c/ion 1 trong hai chuyên ngành 
sau: 

16 8 

1/ CI: uyên ngànl: Marketing 

Batbuóc 8 4 

Hành vi khách hang 
Consumer Behavior 

BADM5317 2 1 
dy b.ng 

Tiêng Anh 

80 
Nghiên ciiru marketing 
Marketing Research 

BADMS3 18 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 

81 
Truyn thông Marketing TH 
Integrated Marketing 
Communications 

BADMS319 2 1 
dy bang 

Tiêng Anh 
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STT 
Ten mon hçc 

(Ting Vit/Ting Anh) 
Ma mOn hoc 

Khi lirç'ng kin thfrc 

Ghi chii 
L thuy& Thc 

hành 

82 
Marketing quôc tê 
International Marketing BADM532O 2 1 

dy bang 
Tiêng Anh 

Tt chQn: chQn 4 trong các mon sau: 8 4 

83 
Qig cáo 
Advertising BADM5321 2 1 

day bang 
Tiêng Anh 

84 
Digital Marketing 
Digital Marketing 

BADM63O7 2 1 

85 
Quan h cong chüng 
Public Relations 

BADM5323 2 1 
dty b.ng 

Tiêng Anh 

86 
Phát trin san phm mi 
New Product Development 

BADM63O8 2 1 

87 
Quãn trj quan h khách hang 
Customer Relationship Management 

BADM63O9 2 1 

88 
Quãn trj kênh phân phi 
Distribution Channel Management 

BADM63 10 2 1 

89 
Chin hic và chInh sách giá 
Pricing Strategy and Policy 

BADM63 11 2 1 

90 
T chirc su kiên và tài tro 
Events and Sponsorhip 

BADM6312 2 1 

2/Chuyên ngành Kin/i doanh quiJc k 

Btbuóc 8 4 

' 
Kinh doanh quôc tê 
International Business 

BADM5329 2 1 
dy b.ng 

Tiêng Anh 

80 
Quãn trj kinh doanh quôc tê 
International Business Management 

BADM533O 2 1 
day bang 

Tiêng Anh 

81 
Marketing quOc tê 
International Marketing 

BADMS32O 2 1 
dy bAng 

Tiêng Anh 

82 
Quãn trj ngun nhân lirc quôc té 
International HR Management 

BADM533 1 2 1 
dy bAng 

Tiêng Anh 

Ti! chQn. chQn 4 trong các mOn sau: 8 4 

83 Quãn trj xut nhp khu BADM5332 2 1 dy bAng 
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STT 

Ten mon hQc 

(Ting Vit/Tiêng Anh) 
Ma mon hoc 

Kh6i hrçrng kin thü.c 

Ghi chü 
L thuyet 

Thirc 
hành 

Import-Export Management Ting Anh 

84 
Van tái vâ bào him 
Transportation and Insurance 

BADM63 13 2 1 

85 
Luât thucmg mai  quôc tê 
International Commercial Law 

BLA\V63 17 2 1 

86 
Thanh toán quôc tê 
International Payment 

F1NA6303 2 1 

87 
Ting Anh chuyên ngành Kinh 
doanhquct 
English for International Business 

GENG53O1 2 1 

88 
Quãn tr quan h khách hang 
Customer Relationship Management 

BADM63O9 2 1 

89 
Du tu quôc te 
Global Investment 

BADM63 14 2 1 

90 
Tài chInh quôc t 
International Finance 

FINA63 16 2 1 

d) Kin thüc b trn 4 2 

91 
Nguyen l k toán 
Principles of Accounting 

ACCOS3O1 2 1 
dy bang 

Ting 
Ah 

92 
Quàn trj h9c 
Principles of Management 

BADMS3O1 2 1 
dy b.ng 

Tieng Anh 

Marketing can bàn 
Principles of Marketing 

BADM5335 2 1 
dy b.ng 

Tiêng Anh 

Hãnh vi t chirc 
Organizational Behavior 

BADM63O4 2 1 

95 
Kinh t xây dmg 
Engineering Economy in 
Construction 

CENG63O1 3 

96 
Quãn trj nhãn lirc 
Human Resource Management BADMS3O4 2 1 

dy bang 
Tiéng Anh 

Phát trin cong dng 
Community Development 

SW0R6302 2 1 
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STT 

Ten mon hQc 

(Tiéng Vit/Tiêng Anh) 
Ma mon hoc 

Khi hrQng kin thfrc 

Ghi chü 
L thuyêt 

Thuc 
hành 

98 
Gith và phát trin 
Gender and Development 

SW0R6303 3 

99 
Quanhcongchüng 
Public Relations 

BADM5323 2 1 
dybng 

Tiêng Anh 

100 
Giao tip lien vAn hóa 
Cross Cultural Communication 

SEAS63O2 2 1 

101 
Thuung mai  diçfl tir 
E-Commerce 

BADM63O3 2 1 

102 
H thng quAn l doanh nghip 
Enterpnse System for Management 

BADM6315 2 1 

103 
K5' nàng soan thão hçp dông 
Contract Drafting Skills 

BLAW6314 2 1 

104 
Lu.t lao dng 
Labour Law 

BLAW63O2 2 1 

105 
Tài chInh cá ithaii 
Personal Finance 

FINA63 13 2 1 

106 
Th và boat dng kinh doanh 
Tax and Business Operations 

FINA63 14 2 1 

Thic tp và khóa 1un tt nghip 
hoäc mon thay th 13 

Btbuóc 13 

107 
Thrctp1 
Internship 1 

BADM6316 3 

108 
Thirc tp 2 - QTKD 
Internship 2 - BADM 

BADM64O1 4 

109 
Khoá 1un tt nghip - QTKD 
Thesis - BADM 

BADM66O1 6 

Mon hQc thay the' khóa 1uç2n to't 
nghip 

Mon ngành ch9n (5) 

Mon chuyên ngành ch9n (5) 

Tang cOng 85 5 51 5 137 
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Kê hoch giãng dy (dir kie'n) Theo 1 trong 2 chuyên ngành: 

1/ Chuyên ngành Marketing 

STT 
Ten mon hoc 

(Tiêng Vit/Tiêng Anh) 

Ma mon 
hoc 

Khi hroiig kin 
thirc 

(LT, TH, Tçr hQc) 

Ghi chü 

HQCKY1 16 

1 Kinh t vi mô 1 EC0N6302 3(3,0,6) 

2 
MônchonKhoahocxãhôinhânvãn 

(Giao tiê'p trong kinh doanh) 

3 Mon chçn k näng 1 1 

4 Trit h9c Mac - Lenin P0L11304 3(3,0,6) 

5 TingAnhnangcao1 GENG1339 3(2,1,5) 

6 Ting Anh nâng cao 2 GENG134O 3(2,1,5) 

HQCK'c2 19 

1 Kinh t vi mô 1 EC0N6303 3(3,0,6) 

2 
Mon ch9n toán, logic và KHTN 

(Thong kê &ng ding) 
3 

3 MônchQnk5näng2 1 

4 Mon chon tin hoc 3 

Mon b trcv ch9n 1 

(Marketing can ban) 
3 

dy bAng 
Tiêng Anh 

6 Ting Anh náng cao 3 GENG1341 3(2,1,5) 

7 Ting Anh nâng cao 4 GENG1342 3(2,1,5) 

HOCKY3 10 

1 Mon ch9n pháp 1ut 3 

2 Quàn trj h9c BADM53O1 3(2,1,5) 

3 MônchQnk5näng3 1 

4 Ting Anh nâng cao 5 GENG1343 3(2,1,5) 
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STT 
Ten mon hoc 

(Ting Vit/Ting Anh) 

MA mon 
lice 

Khoi hrong kien 
thtrc 

(LT, TH, Ti hoc) 

Ghi chü 

IIOCKY4 18 

1 Quan trj nhân lire BADMS3O4 3(2,1,5) 

2 
Mon chçn kin thirc ngành 1 

(Phân tIch djnh lw'ng trong quán tn,) 
3 

day bang 
Tiêng Anh 

Mon chn kin thirc ngành 2 

('Thu'oi'zg mgi din tt) 
3 

4 Mônchnk5nAng4 1 

5 Kinh t chInh tn Mac — Lenin P0L11205 2(2,0,4) 

6 Ting Anh nâng cao 6 GENG1344 3(2,1,5) 

7 Ting Anh nâng cao 7 GENG134S 3(2,1,5) 

HQCKY5 15; 

1 Phiwng pháp nghiên cru khoa h9c EDUC63O2 3(2,1,5) 

2 Quãn trj Marketing BADMS3OS 3(2,1,5) 

3 Ting Anh nng cao 8 GENG 1346 3(2,1,5) 

4 Ting Anh nãng cao 9 GENG 1347 3(2,1,5) 

5 Chü nghTa xA hi khoa h9c P0L11206 2(2,0,4) 

6 Mon ch9n k5 näng 5 1 

HOCKY6 6 

1 Thuc tp 1 BADM63 16 3(0,3,0) 

2 Ting Anh nãng cao 10 GENG1348 3(2,1,5) 

HQCKY7 17 

1 
Mon ch9n kin thrc b trçY 2 

(Quan hç cong chrng,) 
3 

dy b.ng 
Ting Anh 

2 Quan trj tài chInh F1NA5324 3(2,1,5) 
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STT 
Ten mon hoc 

(Ting Vit/Ting Anh) 

MA mon 
hoc 

Khi Itrong kin 
thirc 

(LT, TH, Tir h9c) 

Ghi chü 

Mon ch9n kin thirc ngành 3 

(Trách nhim xd h5i cia doanh nghip) 
3 

dy bang 
Tiêng Anh 

Mon ch9n kin thirc ngành 4 

(Quán trj thu'o'ng hiêu) 
3 

dy b.ng 
Tiêng Anh 

5 Ljch sir Dãng Cong san Vit Nam P0L11207 2(2,0,4) 

6 Hànhvikháchhang BADM5317 3(2,1,5) 

HOCKY8 15 

1 Nghiên ciru Marketing BADM5318 3(2,1,5) 

2 Truyn thông Marketing TH BADMS319 3(2,1,5) 

3 Marketing quc t BADM532O 3 (2,1,5) 

Mon chn chuyên ngành 1 

(Quáng cáo) 
3 

dy bang 
Tiêng Anh 

5 Quãn trj chin luo'c BADMS3O6 3(2,1,5) 

HQC'KY9 V
V V 

1 V 

1 
Mon chçn chuyên ngành 2 

(Digital Marketing) 
3 

2 
Mônch9nchuyênngânh3 

(Phát trin san phdin mói) 
3 

3 
Mônchçnchuyenngânh4 

(Quán In quan hç khách hang) 
3 

4 T.rtixâng H ChI Minh P0L11208 2(1.5,0.5,3.5) 

HQCK1O
V

VV

V

V 

V
V 
 

.4 

Th%rc tp 2 BADM64O1 4(0,4,0) 

HOCKY11 6
V 

V V VV

V 

1 Khoá 1u.n tt nghip BADM66O1 6(0,6,0) 
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STT 
Ten mon hoc 

(Tieng Vit/Tiéng Anh) 

Ma mon 
hoc 

Khi lu'ona kin 
thtrc 

(LT, TH, Tir h9c) 
Ghi chñ 

Mon /IQC thay the' Khóa luan  tt nghip 

I Mon chçn kin thirc ngành 5 3 

2 Mon chçn chuyên ngành 5 3 

137 

2/ Chuyên nganh Kinh doanh quôc t 

STT 
Ten mon hoc 

(Ting Vitffing Anh) 

Ma mon 
h9c 

Khi ltro'ng kin 
thuc 

(LT,TH, Tir 
Ghi chü 

HOCKY1 16 

1 Kinh t vi mô 1 EC0N6302 3(3,0,6) 

2 
MônchonKhoahocxãhôinhânvän 
(Giao tiê'p trong kinh doanh,) 

3 

3 Mon ch9n k näng 1 1 

4 Trit h9c Mac - Lenin P0L11304 3(3,0,6) 

5 TingAnhnângcao 1 GENG1339 3(2,1,5) 

6 Ting Anh nâng cao 2 GENG 1340 3(2,1,5) 

HOCKY2 19 

1 Kinh th vT mô 1 EC0N6303 3(3,0,6) 

2 
Mon chçn toán, logic Va KHTN 
(ThO'ng kê ing dyng,) 

3 

3 Mônch9nk5nãng2 1 

4 Mon chon tin hoc 3 

5 
Mon b tra chon 1 

, 
(Marketing can ban) 

3 
dy bng 

Tiêng 
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STT 

Ten mon hoc 

(Tiêng Vit/Tiêng Anh) 

Mãmôn 
hoc 

Khi lirong kin 
thtrc 

(LT TH Tir 
hoc) 

Ghi chü 

6 TingAnhnângcao3 GENG1341 3(2,1,5) 

7 Ting Anh nâng cao 4 GENG1342 3(2,1,5) 

HOCKY3 10 

1 Mon chn pháp 1u.t 3 

2 Quãn trj hoc BADMS3O1 3(2,1,5) 
dy bang 

Tiêng 
Anh 

3 Mon ch9n k5 nang 3 1 

4 Ting Anh nâng cao 5 GENG1343 3(2,1,5) 

HOCKY4 18 

1 Quãn tn nhân 1irc BADMS3O4 3(2,1,5) 
dy b.ng 

Tiêng 
Anh 

2 
Mon ch9n kin thüc ngânh 1 

(Phân tIch d/nh hrcrng trong quán tn) 
3 

dy bang 
Tieng 

Mon chn kin thic ngành 2 

(Thtwng mgi din tt) 
3 

4 Mônch9nknang4 1 

5 Kinh t chinh tn Mac — Lenin P0L11205 2(2,0,4) 

6 Ting Anh nang cao 6 GENG 1344 3(2,1,5) 

7 Ting Anh nãng cao 7 GENG1345 3(2,1,5) 

HQCKY5 15 

1 Phiiang pháp nghiên ciru khoa hc EDUC63O2 3(2,1,5) 

2 Quán trj Marketing BADMS3OS 3(2,1,5) 
dy bang 

Ting 
Anh 
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STT 

Ten mon hoc 

(Ting VitITing Anh) 

Ma mon 
h9c 

Khi ltroiig kin 
thirc 

(LT,TH, Tir 
Ghi chui 

3 Ting Anh nâng cao 8 GENG1346 3(2,1,5) 

4 Ting Anh nâng cao 9 GENG1347 3(2,1,5) 

5 Chü nghra xA hi khoa h9c P0L11206 2(2,0,4) 

6 Mon ch9n kV näng 5 1 

HQCK'c'6 6 

1 Thirc t.p I BADM6316 3(0,3,0) 

2 Ting Anh nãng cao 10 GENG1348 3(2.1.5) 

HQCK''7 17 

1 
Mon chn kin thüc ngành 4 

(Quán trj thz.rcrng hiçu) 
3 

d ng 
Tieng 
Anh 

2 
Mon ch9n chuyên ngãnh 1 

(Quán trj xuát nhap  kháu) 
3 

dy b&ng 
Tieng 
Anh 

3 
Mon chn kin th(rc ngành 3 

. , 
(Trach nhzçm xa hQl cua doanh nghzcp) 

3 
day bng 

Tieng 
A1Ih 

4 
Mon b trci chon 2 

(Quan hç cong chung) 
3 

dy bang 
Tieng 

5 Ljch sir Dáng Cong san Vit Nam P0L11207 2(2,0,4) 

6 Kinh doanh quôc té BADM5329 3(2,1,5) 
dyb.ng 

Tiéng 
Anh 

HQCK''8 ., . 15 

1 Quãn trj tài chInh F1NA5324 3(2,1,5) 
dy bang 

Ting 
Anh 

2 Quãn trj ngun nhân 1%rc quc t BADM5331 3 (2,1,5) day pang 
Tieng 
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STT 

Ten mon hoc 

(Tiêng Vit/Ting Anh) 

MA mon 
hoc 

Khi Iu'o'ng kin 
thirc 

(LT TH Tir 
hQC) 

Ghi chü 

Aith 

3 Marketing quc t BADM532O 3 (2,1,5) 
dy b.ng 

Tiêng 
Anh 

Mon chçn kin thirc chuyên ngành 2 

(Van tái và báo hiém) 
3 

5 Quán trj chiên luic BADMS3O6 3(2,1,5) 
dy bAng 

Tiêng 
AiTh 

HOCKY9 11 

1 Quãn trj kinh doanh quôc tê BADM533O 3(2,1,5) 
dy bAng 

Tiêng 
Anh 

2 
Mônch9nchuyênngành3 

(Ddu tu quo'c té) 
3 

3 
Mônchçnchuyênngành4 

(Lu2t thtroiig mgi quc te) 
3 

4 TrtungHChIMinh P0L11208 2(1.5,0.5,3.5) 

HQCKY1O V  4 

Thirc tp 2 BADM64O1 4(0,4,0) 

V HQCK'11
. V V •  V

V

V

•

V 

V 6 

1 Khoá 1un t& nghip BADM66O1 6(0,6,0) 

Mon hQc thay the' Khóa luan  tó't nghip 

1 Mon chçn kin thrc ngành 5 3 

2 Mon chQn chuyên ngành 5 3 

V V  

V 

V 
•

V 

137 
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Các mon GiOo c4ic  Th€ chO't và Giáo dic Quc phOng dào tgo theo ké' hoQch 

cliung cia Trzc&ng 

IX. Ma trn các mon h9c Va k nàng (Phy lyc 1) 

X. Hu'ffng dn thrc hin chu'o'ng trInh (Phy lyc 2) 

XI. Mo tã mon hoc 

Mon h9c: Trit hçc Mac - Lenin 

Ma s mon hoc: P0L11304 S tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tâ tOrn tt: Triêt h9c Mác-Lênin là mt trong ba b phn cu thành cña Chü 

nghia Mác-Lênin — mon h9c bt buc trong chixang trInh dào t10 cüa khi dii h9c trong 

cá nuâc. 

Trit hçc Mác-Lênin là nhcrng nguyen l trit h9c c bàn do C.Mác, Ph.Angghen 

và V.I.Lênin vit nên trên cci s& k thi'ra sang tio và phát trin tinh hoa trit h9c nhân lo?i, 

tng kt thirc tin và trI tu th?yi dti; là th giâi quan duy vt khoa h9c và phucrng pháp 

lun bin chüng, cách mng; là nhttng quy lut chung nhAt cüa si,r vn dng và phát trin 

cüa th giâi nói chung và s1r vn dng và phát trin cüa xä hi nói riêng. 

' nghTa — phuong pháp lun sâu sc thrçc ri:tt ra tir vic nghiên ciTru Triët h9c Mac-

Lenin cO giá trj djnh huâng dñng dn cho mi hott dng nhn thirc va thirc tin cüa con 

ngithi. 

Mon h9c: Kinh t chInh trj Mac — Lenin 

Ma s mon hoc: P0L11205 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Ni dung chixcing trInh gm 6 chumg: Trong do, chirong 1 bàn ye 

di tuçing, phucmg pháp nghiên cüu và chiTrc näng cUa kinh t chInh trj Mac - Lenin. Tr 

chuo'ng 2 dn chirnng 6 trInh bay ni dung ct lOi cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin theo 

miic tiêu cUa mon bce. Cii th các vn d nhii: Hang hóa, thj trung và vai trO cüa các 

chU th trong nén kinh tê thj tru?mg; San xut giá trj thng du trong nn kinh t thj 

truO'ng; Canh  tranh và dc quyn trong nn kinh th thj tnxng; Kinh t thj trrncng djnh 
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huàng xä hOi  chü nghia va cac quan h lqi Ich kinh t Vit Nam; Cong nghip hóa, hin 

dui hóa và hi nhp kinh t quc t cüa Vit Nam. 

Mon hoc: Chü nghia XA hi khoa hQc 

Ma s mOn hoc: P0L11206 S tin chi: 2 

Diu kin tién quyt: 

Di&i kin tiên quyt: Trit hçc Mac — Lenin, Kinh t chInh trj Mac — Lenin 

Mo tã torn tat: Mon h9c chü nghia xã hi khoa h9c là mt trong ba b phn hqp 

thành cüa chü nghTa Mac — Lenin, là k& qua cüa sir 4n ding th giâi quan, phrnmg pháp 

luan trit hQc Mac — Lenin và nhtng h9c thuyt cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin vào 

vic nghien ciru quy lust  tt yu cüa sir ra dan hInh thai kinh t xã hi cong san chü nghia; 

nhüng vn d chInh trj - xã hi cO tInh quy lust trong tin trmnh cách mng xã hOi  chü 

nghia trên th gici và trong dôi sang hin thirc ?i Vit Narn hin nay. 

Mon hQc: Tur ttr&ng Ho ChI Minh 

Ma s mon hoc: P0L11208 S tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: Chü nghia xã hi khoa h9c 

Mo tã torn tt: Mon hQc tu tuOng H Chi Mirth dtrçic t chi'rc giâng dy cho sinh 

viên näm thir hai cüa chuong trinh dào tto Dii hoc. MOn h9c trang bj cho sinh viên 

nhUng kin thirc v nOi  dung quan dim cüa H ChI Minh v nhi:tng vn d cci bàn cUa 

cách mng Vit Nam; V Dãng Cong san và nhà rnràc Vit Nam; V dai  doàn kt dan tc 

va doàn két quc th; V van hóa, dto drc, con ngixani, trong do nOi  dung ct lOi là dc 1p 

dan tOc  g.n lin vâi chü nghia xã hi. 

Qua mon hoc nay sinh viên duçc nâng cao bàn lTnh chInh trj, yêu cuOc, trung 

thành vâi mic tiêu, l tu&ig dOe  1p dan tOe  gn 1in chü nghia xA hOi;  thy duqc trách 

nhim cUa bàn than trong viêc bce tip, rèn luyn d gOp phn và xây dçrng và bâo v T 

quOe. 

Mon hpc: Ljch sñ' lJãng Cong san Vit Narn 
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Ma s mon hoc: P0L11207 So tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: Chñ nghia xa hi khoa h9c 

MO tã torn tat: Mon h9c trang bj cho sinh viên sir hiu bit v di tucmg, rniic dIch, 

nhim v11, phrnmg pháp nghiên cihi, hQc tap mon Lch sfr Dâng Cong san Vit Nam và 

nhüng kin thirc c bàn, ct IOi, h thng v sir ra d?yi cüa Dàng (1920 - 1930), qua trInh 

Dãng lãnh dao  cuc du tranh giành chinh quyn (1930 - 1945), lãnh dao  hai cuc kháng 

chin chng thirc dan Pháp và d quéc M xâm lucre, hoàn thành giãi phong dan tc, 

thing nht dt nithc (1945 - 1975), länh dao  cà ni.róc qua d len chü nghia xä hi và tin 

hành cong cuc di m&i (1975 - 2018). Qua do khng djnh các thành công, nêu len các 

han ch, tng kt nhUng kinh nghim v si,r lãnh dao  cách mtng cüa Dâng d giüp ngu?ii 

h9c nâng cao nhan  thüc, nim tin di vâi Dãng và khà näng van  ding kin thic dâ h9c 

vao thre tin cong tác, gop phn xäy drng va báo v T quc Vit Nam xä hi chü nghia. 

Mon h9c: Kinh t hçc diii clro'ng 

Ma s mOn hoc: ECON63O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tâ tOrn tat: Kinh t hçc dai  cucrng là trang bj cho sinh viên nhüng kin thc ccr 

bàn trong phân tIch kinh t vi mô (cG ch van  hành trong nn kinh t thj trtthng; các mô 

hInh ra quyt djnh cüa cãc tác nhân riêng lê trong nn kinh th: ng1.ri tiêu dung và nhà san 

xut;...) và các cong ci1 cn thit d phân tIch các vn d kinh t vi mô (san krqng, lm 

phát, tht nghip,...). 

Mon hQc: Kinh t Vi mô 1 

Ma s mon h9c: EC0N6302 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tã tOrn ttt: Trong nn kinh th k hoach hoá tap  trung, các quyt djnh v phân 

b ngun lrc ducrc các nhà hoach dnh tr Trung ucrng dua ra. Ngucrc lai, trong nn kinh 

t thj trirOng, các ngun lirc ducrc phân b thông qua co ch giá cã. Trong nn kinh t thj 

tru&ng, các quyt djnh lien quan dn tiêu dung và san xut du duqc phi tp trung hoá: 
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các h gia dInh tu quy& dinh v vic phâi lam bao nhiêu và tiêu dung cái gI; trong khi do 

các doanh nghip t1r quy& djnh phãi san xut cái gI, bao nhiêu và san xuât nhu th nào. 

Mon hoc: Kinh t Vi mô 1 

Ma s mon hoc: EC0N6303 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá tOrn tat: Vói nhung kin thüc c bàn v Kinh t hc vi rnô duçic cung cp 

trong mon hçc nay, sinh viên có th hiu duçc nghia cüa các chi tiêu kinh t vi mO c 

ban (nhu GDP, GNI, CPI, tc d tang trung kinh t, t l lrn phát,...), cách thic hInh 

thành lâi sut trén thj trir?mg tin té, cüng nhu vic ngân hang trung wmg dung lãi suât 

chit khu, dix trft bt buôc và hoat dng nghip vi thj tm?ng m0 nhu là các cong c1 lam 

thay di cung tin trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh viên con có th phân bit duçic sir 

khác nhau giüa các khãi nirn rnt giá - len giá, nâng giá - phá giá cüa rnt dông tiên và 

giãi thich duçic sr hInh thành t giá hi doái trên thj trithng ngoi t và cách ma chInh 

phü có th can thip vào thj tnr?rng ngoii t trong ti.'rng co ch t3 giá hi doãi.Trên cG si 

nm bt san krqng can bang duçc xác djnh nhu th nào trong rnô hmnh s nhân cüa 

Keynes, kt hqp vâi các kin thirc trong thj trlxOng tin t và thj tmng ngoti t, sinh viên 

sê duçc giii thiu rnô hinh IS-LM, mô hInh tng cung- tng cu d có th hiu duçc khi 

chInh phü thuc hiên chInh sách tin t và chInh sách tài khóa thI san hxcmg quOc gia, lm 

phát và that nghip bj ãnh hung nhu th nao. Cui cüng, cüng thông qua mO hinh tOng 

cung-tng cAu, sinh viên có th giãi thIch duçic rnii quan h giUa lam  phát và that nghip 

trong ngn htn và dài han. 

Mon h9c: Nguyen 1 k toán 

Ma mon hoc: ACCO53O1 S tin chi: 03 

Diu kin tiên quyt: Không 

MO tã torn ttt: Mon hçc trang bj nn tang kiên thüc ca bàn v k toán d sinh viên 

d9c va hiu duçirc thông tin k toán d ra quyt djnh kinh t. Ngoai ra mOn h9c cOn trang 
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bj mt sé k thutt cüa k toán nhr tâi khoãn, ghi s kép, tInh giá, d thirc hành nghip 

vii k toãn trong doanh nghip thiscmg mi và doanh nghip san xutt. 

Mon hoc: Quàn trl hQc 

Ma s mon hoc: BADM53O1 S tin chi: 3 

Diëu kin tiên quyt: 

Mo tâ torn tht: Mon Quân trj h9c là mon h9c nn tang cüa ngành Quàn trj kinh 

doanh, së thrcic h9c du tiên trong chuong trInh, giüp sinh viên cO các kin th(rc c& lOi v 

quàn trj. Trên Co sâ nn tang cüa quãn trj h9c, sinh viên se h9c các mon h9c nhu: Quän 

trj nhân ire, Quãn trj marketing, Quãn trj dir an, Quàn trj chin iliac, và rt nhiu các 

mon hc ngành và chuyên ngành khac. 

Mon hQc: Giao tiêp trong kinh doanh 

Ma s mon h9c: BADM63O1 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Bit each sir dicing các phirnng tin giao tip bang Rn, giao tip 

không Ru qua ánh mt cü chi, và qua các van bàn trên giy cüng nhu trén Internet là rAt 

cAn thi& vâi nhà quán trj. Trong th?c t, sir thành cOng cüa nhà quãn trj tüy thuc rat 

thiu vào khã nàng truyn dt tu tu&ng bAng Rui nOi cüng nhu bAng van bàn sao cho có 

bài bàn, sue tIch, hçnp l d cO th thuyt phiic duçc cAp trén, cAp duOi, dng nghip, hoc 

các déi tác kinh doanh hiu và chAp nhn nhung d xuAt hoc nhung d nghj cña rninh. 

Mon hc Giao tip trong kinh doanh giüp cho sinh viên bit và thijc hành các k nang 

giao tip d có th tir tin và thành cong trong giao tip và darn phán vâi mi nguài, dtc 

bit là vâi d,i tác kinh doanh. 

Mon h9c: Xã hi hQc di ctrong 

Ma mon h9c: S0C16301 S,tInchi:3 

Diu kin tiên quyt: 
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Mo tá torn tat: Day là mon hçc du tiên cüa ngành Xã hi h9c. Mon h9c nay cung 

cp mt sé khái nirn ca bàn cüa XHH. Sinh vién phâi h9c mon nay trtrâc khi bat du các 

mon có tInh l thuyt nhu LSXHH, L thuyt x hi h9c di.xcmg di và các mOn phuong 

pháp nghien ciiru. 

Mon h9c: Tam 1 h9c dLi cu'o'ng 

Ma mon hoc: S0C16302 SO tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon Tarn 1 hçc di cuang là mon h9c nén tang cung cap các kin 

thirc co bàn v tarn i cho sinh viën. MOn nay Se giüp sinh viên hiu duçic di tl.rçmg, 

phuo'ng pháp nghiên ciiru cüa tarn l hçc dti cuolig; bàn cht cüa các hin tucmg tarn l; 

các khái nirn và thut ngü c bàn trong tam l hc cüng nhi.r phAn nào l giài dugc co s& 

than kinh cña cac hin ti.rçmg tarn l. Day là mon h9c tin d trixâc khi sinh viên tip cn 

vâi khi kin thüc chuyên ngành. 

MOn h9c: Di cirong van hóa Vit Nam 

Ma mOn hoc: VIET63O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Mo tã torn tat: Mon hçc nay cung cp cho sinh viên nhung kin thirc nn tang v 

van hoá Vit Nam. Giüp sinh viên hiu rO hon van hoá cüa dan tc mInh d tilt dO nhn 

thirc dung nhftng giá trj van hóa truyn thng cilia Vit Narn. NhIn l?i  bàn sc và tinh each 

van hóa cilia dan tc d bão tn, xây d%rng và phát trin nn van hóa Vit Nam tiên tiên, 

d.m dà bàn sc dan tc. 

Mon hoc: An sinh xa hôi 

Ma mon hoc: SWOR63O1 S tin chi: 3 

Diu kin tién quyt: Không 

Mo tã torn tit: MOn h9c cung cp cho ngithi h9c các kin thilrc co si d có th h9c 

tOt các mon chuyen ngành nhu CTX}I cá nhân, CTXH nhOm, Phát trin cong  dông,... 
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Mon hçc d cp v h thng an sinh xà hi trên th gii và tti Vit Nam dng th?ii cung 

cp each nhIn khái quát han, toàn din han, dy dü han và khoa h9c han d giâi thIch, 

din giãi b& cãnh hInh thành mit s vn d xä hi ma xã hi Vit Nam dang di mt nhu 

các vn d cüa ngi.thi cao tui, ngi.r?i khuyt tat, rnai dam, ma tñy, ngheo dOi, di dan lao 

dng,... 

Mon h9c: Nhân hQc dti cuffng 

Ma mon hoc: S0C16303 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tã torn tat: Nhân h9c di ci.rang ma mon h9c nn tang dành cho sinh viên các 

ngành thuc Iinh vrc khoa hQc xã hi và nhãn van. Mon h9c trang bj cho sinh vién nhung 

kin thiirc v các vn d ca bàn nht lien quan dn cuc sang con ngiRi nhu qua trinh tin 

hóa cüa loài ngui v mt sinh hçc và van hóa; các giá trj do con ngi.r?ii to ra và tác dng 

mmnh me dn xã hi loài nguñ nhii van hóa, ton giáo, ngôn ngü...; các t chüc xã hi ma 

con ngui là thành viên nhis tc nguii, các hip hi, than tc — hon nhân — gia dInh... 

Nhân h9c xem xét tt cã các vn d do dà tác dng dn cuc sang con ngithi trong các xã 

hôi khác nhau nhu th nào. 

Thông qua mon h9c, sinh viên se có kin thrc tang quát v con ngithi duOi cách 

tip cn toàn din cüa Nhân h9c d có nn tang kin thüc h9c tp các mon hQc khác trong 

chuang trInh dào tao. 

Mon hQc: Pháp Iut dti clrong 

Ma mOn hoc: GLAW63O1 S tin chI: 3 

Mon h9c truâc: Không 

Mo tã tOrn tat: MOn h9c trInh bay nhüng ni dung ca bàn v nhà nuâc và pháp 

lut, bao gm:Ngun gc, bàn cht, dtc dim cüa nhà nuâc, kiu nhà nithc, hInh thirc nhà 

nuâc và khái quát v cu trUc cUa b may nhà nmrc, chüc näng cüa các ca quan nhà nrn9c 

trong b may Nhà nixâc Vit Nam.Ngun gc, bàn chit, dtc dim cña pháp lut, kiu 

phãp luat,  hInh thirc pháp lut, quy phm phap 1u.t, quan h pháp lut, thüc và thirc 
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hin pháp 1ut, vi pharn pháp 1ut, trách nhirn pháp l.Gici thiu các ni dung co' bàn v 

h thng pháp 1u.t và các ngành 1ut trong h thng pháp 1ut Vit Nam: Lut Hành 

chinh, Lut t tiing hành chInh, Lut Hmnh sir, Lut T tiing hinh sir, Lut Dan sr, Lut 

T tiing dan su, Luât Lao dng, Lut Hon nhân Va gia dinh và Pháp 1ut v phông chng 

tham nhUng.Pháp lut di cuung là mon h9c bt buc trong khi kiên thirc giáo dic dai 

ctro'ng tai  Trumg  Dai  h9c Ma Thành ph H ChI Minh dành cho sinh viên narn thir nht. 

Mon hçc duçTc thit k gm 03 tin chi, trong do có 03 tin chi l thuyt (vo'i tong so tiêt là 

45 tit). 

Mon h9c: L Iun nhà nu'&c và pháp 1ut 

Ma mon hoc: BLAW63O1 So tin chi: 3 

Mon h9c trithc: Không 

Mo tà torn tat: Mon hçc trang bj cho sinh viên nhung I thuyt v ngun gc, bàn 

chat và kiu nhà nuâc; chi'rc näng, hInh thrc và b may nhà nuâc; ngun géc, bàn chtt và 

kiu pháp luat; chrc nãng và hinh thi.'rc cüa pháp lut; quy phtm pháp lutt; quan h pháp 

lut; thirc pháp lut; thirc hin va ãp diing pháp 1ut; vi phim pháp lust và trách nhim 

pháp l. L lun Nhà nuâc và pháp 1ut là mOn hc lira ch9n trong khôi kin thiirc giáo 

diic dai  cuang dào to ci'r nhân ngành Lut hQc và nganh Lust  kinh t tti TriRing Dti hQc 

M& Thành ph H ChI Minh. MOn h9c du?c thiêt kê gôm 3 tin chi, vOi thng so là 45 tiêt 

l thuyt. 

Mon hçc: Giãi tIch 

Ma mon hoc: MATH63O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tà torn tat: Mon h9c duçic t chüc giãng dy trong näm thir nht cüa chiio'ng 

trinh dào to Di h9c. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhung kin thirc v ham s, 

dao ham, i'rng dung cüa dto ham, tich phân, urng ding cüa tIch phân, phisong trInh vi 

phân, chui và ham nhiu bin s. Mon hQc nay rèn 1uyn cho sinh viên k' näng tong 

hçip, phân tich, suy lun và giãi quyt vn d.
jk' 
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Mon h9c: Di s tuyn tInh 

Ma mon hoc: MATH63O2 S tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tâ torn tat: Mon hçc nay dugc tê, chirc giâng dty cho sinh viên näm thir nhtt 

cüa chwmg trInh dào to Di h9c. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhi'tng kin thirc v: 

Ma trn, Djnh thüc, H phixo'ng trinh tuyn tinh, Không gian vécto, Giá trj riêng, vectG 

riêng, chéo hóa ma trn, dng toàn phuong và mt s üng ding thrc t. Qua mon h9c nay 

rèn luyn cho sinh viên k näng thng hgp, phân tIch, suy lun và giâi quyt vAn d. 

Mon h9c: Th6ng kê u'ng dyng 

Ma so mon h9c: BADM63O2 Se1 tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tAt:Môn h9c The1ng kê irng diing là mOn h9c co si. Miic dich cüa mon 

h9c là trang bj cho sinh viên kien thTrc và k näng v üng dyng the1ng ké trong các linh 

vrc chuyên ngành: Quãn trj kinh doanh, k toãn, tài chInh ngân hang và kinh t. Sinh 

viên sê ducic cung cAp các kin thüc co bàn v the1ng kê mô tâ và the1ng kê suy din nhr: 

uâc hxQng, kim djnh giã thuyet the1ng kê, thong quan, he1i quy tuyen tfnh don giãn, 

phirorng pháp phân tIch tang tru&ng và chi se1, biet cách thrc hin mt cuc diu tra the1ng 

ké và viet và trInh bay bão cáo phân tich the1ng kê. 

Mon h9c: Xác suAt và the1ng kê 

Ma mOn h9c: MATH63O3 Se1 tin chi: 3 

Diu kin tién quy&: Khong 

Mo tã tOrn tAt: Mon h9c nay thuc phAn kin thirc nn tang, có vai trO cung cAp 

kin thirc co bàn v xác suAt và the1ng kê lam co s& cho các mon chuyên ngành và có th 

4n diing trong cuc se1ng. Ni dung mon h9c gici thiu các kin thrc co bàn v l thuyet 

xac suAt và the1ng ké 11ng diing bao ge1m: xác suAt, lut phân phe1i xác suAt cüa bien ngu 
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nhiên, thng kê rnô tã ,1 thuyt rnu, uo'c hrong tharn s& kim djnh già thuyt và hi qui 

tuyn tInh n, và phn mrn xü I thng kê R mrc di cc bàn. 

Mon h9c: Logic hçc 

M mon hoc: ACCO63 17 S tin chi: 3 

Mon hoc truc: 

Mo tá torn tht: MOn hQc nay nhm trang bj cho sinh viên các kin thüc co' bàn ye 

Logic h9c, sir hInh thành và phát trin cüa logic h9c. Hoàn tht mon h9c, sinh viên hiu rO 

các quy lut co' bàn và cac hInh thirc cüa tu duy, giiip sinh viên hInh thành tu duy logic, 

sir diing tir va cau chfnh xác trong din dt tiRmg, dng thai sinh viên CO khã näng suy 

lun, phán doán, chiirng minh hoc bác bO vn d mt cách thuyt phc, ch.t chê và nht 

quán. 

Mon h9c: Tir duy phãn bin 

M mon hoc: BLAW63O3 So tin chi: 3 

Mon hc truâc: Không 

Mo tã tOrn tat: Tu duy phàn bin duçic giàng dy trong chrnmg trInh dào to nhm 

giüp ngithi h9c vn diing nhüng tn thrc cüa mon h9c nay vào hoat dng tu duy, nh do 

phân bit ding sai, tránh nhUng sal lm khi h9c tap, lam vic trong mci nganh ngh vã 

các lTnh vuc khãc nhau. Mon hc nay se disçic thào lun ye nhu'ng khái nim, nhüng quy 

tc nn tang, nhng nguyen i, nhüng quy lut và cách thüc vn hành cüa tu duy nOi 

chung. Trên co' s do, mon hoc duc tp trung i'rng di1ng các nguyen 1 nêu trên vão vic 

suy nghi, nhn diên, din giái, phân tich, 1p 1un, dánh giá, quy& djnh, giãi quyt các 

vAn d mOt  cách chInh xác, thu dng, sang to và hiu quã.Ngoài ra, mon hc Se giüp 

ngiii hc rèn luyên, phát trin nhftng k näng tu duy phãn bin thông qua thão lun, 

tranh luân, phãn bin và th?c hành mt s tInh huéng v tu duy hüu ich cho sir phát trin 

nàng lirc trI tu cüa cá nhân Va cong dông. 

Mon hçc: HOa dii curng 
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Ma mon hoc: CHEM63O1 S tIn chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Mo tâ tOrn t.t: Mon hçc HOa di cirnng là m h9c thuc khi Kiên thtc Co s cña 

nganh Cong ngh sinh h9c. MOn h9c nay cung cp các kin thüc co bàn ye câu to 

nguyen tir, phãn l'rng hóa hçc, lien kt hOa h9c, các loai h - pha,...làm co sâ d sinh viên 

tip thu các mon hçc Co sâ ngành và chuyên ngành sau nay. Mon h9c cO phân thrc hành 

giüp sinh viên lam quen vâi các thi& bi (pH k, tü say, bn diu nhit...), diing cii (erlen, 

becher, ng nghim, pipet, buret,...) trong phOng thI nghim, ti'r dO sü diing các diing ci, 

thit bj phiic vi cho h9c tp và nghiên ciru sau nay. 

MOn h9c: Con ngtrM và môi trirO'ng 

Ma mon h9c: B10T6301 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Hóa di cuong 

Mo tã torn tat: Mon hçc trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc co bàn v tài 

nguyen, môi tru&ng và các thành phAn rnôi tru1ng, h thng pháp luat  v quãn 1 môi 

tru&ng và dac  bit là mi quan h cña con ngithi vâi môi trung và sir phát trin cüa 

ngui dã tác dng dn các thành phn cña môi tnr?mg nhu th nào cüng nhu là các vn d 

môi tnrmg ma nhân '°aj dang di mat. 

Mon hoc: Tin h9c di cirong 

Ma mon hoc: COMP63O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tà torn tat: Mon Tin hc dii cuong thuc khi kin thirc giáo diic dti cuong 

trong chucing trInh dào tio cña cãc ngành, tri'r các ngãnh Khoa hc may tInh, Cong ngh 

thông tin, H thong thông tin quãn l. MOn Tin h9c di cuong cung cp cho sinh viën 

không chuyên các ngành Cong ngh thông tin nhting kin thüc co bàn v Cong ngh 

thông tin ding th?ñ trang bj các k5 näng co bàn trong si'r diing may vi tinh, si.'r ding các 

phn mm 1mg diing thông diing trong vAn phông, cO nAng lirc lam vic dc lap, cO djo 

dIre và trách nhim trong sIr dung Cong ngh thông tin. Sinh viên hQc và dit mon Tin hçc 
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di cuo'ng s dt Chun k5 näng sir ding Cong ngh thông tin ca bàn theo Thông tu so 

03/20 14 cüa B Thông tin và Truyn thông quy djnh Chun k näng sir diing Cong ngh 

thông tin áp diing di vo'i co' quan. t chirc, cá nhân tham gia trijc tip hotc cO lien quan 

dn hojt dng dánh giá k5 näng siTr dçing Cong ngh thông tin. 

Mon h9c: Tin h9c ñ'ng diing 

Ma mon hoc: C0MP6302 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: không 

Mo tã torn tat: Mon h9c Tin h9c TIJ'ng diing trang bj cho sinh viên các kin thüc co' 

bàn v co' sâ dü lieu, hiu duçic nghia và vai trô cüa co' sâ dü lieu, kin thirc v co' sâ dü 

1iu quan he, sfr diing duic h quàn trj co' sO' dü 1iu quan h Microsoft Access müc d 

can bàn d tao co' sO' dü lieu, truy v.n dü 1iu, tio giao din nguO'i dung và tio báo cáo. 

Sinh viên h9c và dt mon hçc Tin h9c üng diing sê dt yêu cu cüa Mo dun k5 

näng 10 (Ma IUlO: Sfr dung h quán trj co' sO' dU lieu) theo thông tu sé 03/20 14 cña B 

Thông tin và Truyn thông quy djnh Chun k5 nàng sr di1ng CNTT áp dicing di vâi co' 

quan, t chiirc, cá nhân tham gia tr?c tip hoc có lien quan dn hot dng dánh giá k5 

nàng sfr diing CNTT. 

Mon h9c: Nhp mon tin hQc 

Ma mon hoc: ITEC6301 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: khOng 

MO tà torn tat: Nhp mon Tin hQc là mon hQc du tiên cüa chiso'ng trInh dào t?o 

Di h9c khi ngành Cong ngh thông tin (CNTT). 

MOn h9c trang bj cho sinh viên cái nhIn tng quát v ngành h9c, khái quát v ljch 

sir phát trin và hinh thành cña khi ngành CNTT, các kin thTrc cci bàn v tin h9c Co' SO' 

nhu: cu trñc va hott dng cña may vi tInh, biu din dii lieu trong may tInh, các h dm 

thông diing, khái niem h diu hành, mng may tInh co' bàn. 

MOn h9c cung cp kin thuc lam nn tang cho sinh viên sfr diing tt phn mm tin 

h9c van phOng (soan thào van bàn, xir 1 bàn tinh, son thão trinh din). Ben c?nh  do 
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mon h9c cüng giâi thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi nganh CNTT tri 

sinh viên. 

Mon hQc: Ting Anh nâng cao 1 

M mon hoc: GENG 1339 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tt: Mon Ting Anh nâng cao 1 là mon h9c bt buc trong khung 

chrnmg trInh dào tto chInh thrc dành cho sinh viên không chuyên tiEng Anh. Day là mOn 

hQc du tiên trong 5 mon nhm b sung kin thirc và k näng ngôn ngü d giüp sinh viên 

dtt trInh d tircmg duang trung ctp (B 1) theo khung nãng hrc ngoti ngu cüa Vit Nam. 

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 2 

Ma mon h9c: GENG 1340 S tin chi: 3 

Diêu kiên tiên quyêt: 

Mo tá tOrn tat: Mon Tiêng Anh nâng cao 2 là mon h9c bt buc trong khung 

chucrng trInh dào tto chInh thüc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon 

h9c thu hai trong 5 mon nhm b sung kin thirc và k nAng ngOn ngü d giüp sinh viên 

dtt trinh d tuGng duong trung c.p (Bi) theo khung nAng lirc ngoi ngtt cüa Vit Nam. 

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 3 

MA mon hoc: GENG1341 s6 tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tt: Mon Ting Anh nâng cao 3 là mon h9c bt buc trong khung 

chuong trInh dào tio chInh thiirc dành cho sinh viên không chuyên ting Anh. Day là mon 

h9c thir ha trong 5 mon nhm b sung kin thtrc và k5 nAng ngôn ngü d giUp sinh viên 

dt trinh d twmg duang trung cp (B 1) theo khung nAng lirc ngo1i ngü cüa Vit Narn. 

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 4 

MA mOn h9c: GENG 1342 S tin chi: 3 
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Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tt: Mon Ting Anh nâng cao 4 là mon hçc bat buc trong khung 

chwmg trInh dào tao chInh thüc dành cho sinh viên không chuyên tiêng Anh. Day là mon 

hoc thir tu trong 5 mOn nhm b sung kin th'rc và k näng ngôn ngü dê gi1p sinh viên 

dat trInh d tufflig dirang trung cp (B 1) theo khung näng lirc ngoai ngü cüa Vit Narn. 

Mon hçc: Ting Anh nâng cao 5 

Ma s mon hoc: GENG 1343 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Day là h9c phAn thu 5 c.p d nâng cao trong chuoiig trInh ting 

Anh tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào tao  Dc bit. Ni dung mon 

hoc nhm trang bi kin thuc v ngOn ngu (ngu pháp và tr virng), phát trin 4 k nãng 

(nghe, nOi, doe và vit), sfr diing ting Anh trong các tInh hung &ii thirc và phát triên tii 

duy phãn bin (critical thinking) O trInh d trung cp. H9c phn bao gm th&i lucing len 

kcp và tir h9c qua mng. 

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 6 

Ma s mon hoc: GENG 1344 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tã torn tat: Dày là h9c phn thu 6 cp d nâng cao trong chrnmg trInh tiëng 

Anh tMg quát. Ni dung mon hçc nhrn trang bj kin thirc nâng cao ye ngOn ngü (ngu 

pháp và tr vrng) va phát trin 4 k5 näng (nghe, nOi, dQc và vit) d sinh viên có th tr 

giâi thiu v mInh và giao tip vâi ban  b, thuyt trInh các d tài v ngh thut, báo chI, 

khoa h9c, xä hi, k thuat, và kinh th bang ting Anh trong các tmnh hung. H9c phn 

duqc tang cu&ng tit h9c qua mng (online) nh&m nâng cao tInh tir h9c cüa sinh viên. 

Mon h9e: Tiêng Anh nâng cao 7 

Ma s mOn hçc: GENG 1345 StInchi:3 

Diu kiin tiên quyt: 
1 4 
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Mo tã tOrn tt: Day là h9c phn thu 7 cp d nãng cao trong chi.wng trinh tiëng 

Anh tng quát không chuyên dành cho sinh vien khoa Dào tao  Dc bit. Ni dung mon 

hQc nhm trang bj kin thtrc co bàn v ngôn ngu (ng& pháp và tiir vrng), phát trin 4 k5 

nãng (nghe, nói, d9c va vit), sir dung ting Anh trong các tInh hung d?ii sang thirc té va 

phát trin tu duy phãn bin (critical thinking). HQc phn bao gm thai hrçrng len lop và ti,r 

h9c qua mng (online). 

Mon hQc: Tiêng Anh nâng cao 8 

M s mon hoc: GENG 1346 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Day là hQc phn thr 8 cp d nâng cao trong chrnmg trInh ting 

Anh tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào tao  Dc bit. Ni dung mon 

h9c nhm trang bj kin thüc Co bàn v ngOn ngü (ngu pháp và tr vrng), phát trin 4 k5 

nàng (nghe, nói, d9c và vit), sir diing ting Anh trong các tInh hung di sng thixc t và 

phát trin tu duy phãn bin (critical thinking). H9c phn bao gm th?yi 1uçing len lap và tr 

h9c qua mang (online). 

Mon hQc: Ting Anh nâng cao 9 

M s mon hQc: GENG 1347 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Day là h9c phn thr 9 cp d nâng cao trong chisong trInh ting 

Anh tng quát không chuyen dành cho sinh viên khoa Dào t?o  Dtc bit. Ni dung mon 

hc nhm trang bj kin thuc Co bàn v ngôn ngü (ngü pháp và tir ng), phát trin 4 k9 

nàng (nghe, nOi, dc và vi&t), su dicing ting Anh trong cãc tInh hung di sang thirc t và 

phãt trin tu duy phãn bin (critical thinking). H9c phn bao gm thai krçing len lap và t%r 

hçc qua mng (online). 

Mon hQc: Tiêng Anh nãng cao 10 

M s mon h9c: GENG1348 S tin chi: 3 
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Diu kin tiên quyt: 

Mo tâ tOrn ttt: Day là h9c phn thr 10 cp d nâng cao trong chirnng trInh tiêng 

Anh tng quát không chuyên dành cho sinh viên khoa Dào tao  Dtc bit. Ni dung mon 

hoc nhrn trang bj kin thiTrc co' bàn v ngôn ngii (ngü pháp và tü vmg), phát trin 4 k 

näng (nghe, nói, d9c và vit), sü ding ting Anh trong các tInh hung dO'i sng thirc t và 

phát trin tii duy phán bin (critical thinking). Hçc phn bao gm thai li.rçing len lap và tij 

h9c qua mtng (online). 

Mon hoc: Giáo duc th cht 1 

Ma mon hoc: PEDUO2O1 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: Không 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c Giáo diic th cht 1 thuc khi kin thi.'rc giáo diic dai 

cuo'ng trong chuong trInh dào tao  cia tt cá các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh viên 

mt s kin thi.'rc, k5 nãng và thai d cn thit giüp sinh viên bit si'r dicing bài tp th diic 

lam phuang tin d rèn 1uyn nâng cao siirc khOe, khã näng phi hçrp vn dng và phát 

huy cái dçp cüa co' th. 

Mon h9c: Giáo diic th chat 2 - Bong chuyn 

Ma mon hoc: PEDUO2O2 S tin chi: 1.5 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn ttt: Mon hçc giáo diic th cht 2 — Bong chuyn thuc khi kin thüc 

giáo diic dai  cuo'ng trong chuang trInh dào tao  cüa tt cã các khoa. Mon h9c cung cap 

nhüng kin thc va k näng co bàn cüa mon bong chuyn nhu: Ljch sir hmnh thành va 

phát trin mon bong chuyn, nghia tác ding cüa vic tp 1uyn, k - chin thut và các 

bài tp phát trin th 1irc, cách phông ngi'ira các ch.n thuo'ng thu&ng gp trong tp luyn 

và thi du bong chuyn. 

Mon hoc: Giáo dic th cht 2 - BOng dá 

Ma mon hoc: PEDUO2O3 S tin chi: 1.5 
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Diêu kiên tiên quyêt: 

Mo tã torn tt: Mon Giáo diic th cht 2 — Bong dá thuc khi kiên thirc giáo diic 

dui cumg trong chuong trInh dào tto cüa tt cá các khoa. Mon h9c nhm trang bj Va cung 

cp kin th1rc và k näng co bàn cña mon bong dá: Ljch sir hinh thành và phát trin, 

nghia tác diing cüa vic tp 1uyn, k5 thuQi chin thuQt, phuong pháp t chirc thi du, các 

bài tp phát trin th 1irc, bài tp chin thut trong thi du bong dá. 

Mon hQc: Giáo dic th cht 2 - Câu lông 

Ma mon hoc: PEDUO2O4 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn ttt: Mon Giáo diic th chit 2 — Cu lông thuc khi kin thi'rc giáo diic 

dti cung trong chiiang trinh dào tao  cña tt cá các khoa. Mon h9c nhm trang bj Va cung 

cp kin thirc cci bàn cüa mon cu lông. GiOi thiu ljch sir hInh thành và phát triên, 

nghia tác diing cüa vic tp luyn, k thut chin thut, phirang pháp t chiirc thi du, các 

bài tp phát trin th lirc, bài tp chin thut trong thi du cu lông. 

Mon hoc: Giáo duc th chat 2 - Vö thuât 

Ma mOn hoc: PEDUO2OS S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c giáo diic th chit 02 — VO thut thuc khi kin thrc giáo 

diic dai  crniing trong chrnmg trInh dào tao  cüa tht cã các khoa. Mon hc cung cp nhftng 

kin thrc c bàn v vO thut, giüp sinh viên nâng cao sue khOe dng thai trang bi cho 

nhftng k näng, k5 thut VO tr v gn lin vi cuc sang hang ngày. 

Mon hQc: Giáo disc th chat 2 - Bong bàn 

Ma mon h9c: PEDUO2O6 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tht: Mon hQc giáo diic th chit 2 — Bong bàn thuc khi ki& thuc giáo 

diic dai  cuong trong chtrnng trInh dào tao  cüa tht ca các khoa. Mon hQc cung cap nhüng 
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kin thirc va k5 näng c bàn cña mon bong bàn nhu: Ljch sir hmnh thành và phát triên 

mOn bong bàn, nghia tác diing cüa vic tp 1uyn, k5 - chin thut và các bài tp phát 

trin th lixc, each phOng ngüa các chn thi.rong thuOng gp trong tp 1uyn và thi du 

bong bàn. 

Mon hoc: Giáo due the chat 2 - Bo'i lôî 

Ma mon hoc: PEDUO2O7 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c Giáo diic th cht 2 — Bii 1i thuc khi kin thüc giáo 

diic dai  cl.ro'ng trong chucng trInh dào tao  cüa tht cã các khoa. MOn h9c trang bj cho sinh 

viên môt sé kin thirc và k näng và thai d cn thit, giüp sinh viên hiêu biêt v nghia 

tác diing cüa vic tp 1uyn Boi 1i, các bài tp k thu.t bi ch và each sfr diing cO hiu 

qua các bài tp do trong cuc sng nhm nâng cao slrc khoé và d phông tai nan  trong môi 

triRrng niiâc. 

Mon h9c: Giáo dic the chat 2 - Bong rô 

Ma mon hoc: PEDUO2O8 S tin chi: 1.5 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon Giáo dic th cht 2 — BOng r thuc kh& kin thüc giáo diic 

dai cuo'ng trong chuong trinh dào tao  cOa tt cá các khoa. Mon h9c nhrn trang bj Va cung 

cp kin thirc CG bàn cüa mon bong r& Giâi thiu ljch s hInh thành và phát trin, nghia 

tác diing cña vic tp 1uyn, k thut chin thut, phi.rong pháp t chüc thi d.u, các bài 

tp phát trin th 1rc, bài tp chin thut trong thi du bong r. 

Mon h9c: Giáo dic quôc phông và an ninh: Du*ng 1i quôc phông và an ninh 

cüa Bang Cong san Vit Nam 

Ma mon hoc: DEDUO3O1 S tin chi: 3 

Biu kin tiên quyt: 
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Mo tà torn tt: Mon h9c Giáo diic quc phông và an ninh - H9c phn DuOng lôi 

quc phOng và an ninh cia Dáng Cong  san Vit Narn là rnt trong 04 mon h9c thuc 

Chwing trInh Giáo diic quc phOng và an ninh. bàn thành ni dung mon h9c nay s là 

mt trong nhüng diu kin d cp Chfrng chi Giáo d1ic quc phOng và an ninh. 

Mon h9c trang bj cho sinh viên nhftng kin thtrc Co bàn, nhüng k' näng Va nang 

lirc tir chñ và trách nhim v dung li quc phOng và an ninh cña Dãng Cong  san Vit 

Nam trong tInh hInh hin nay. 

Mon h9c: Giáo diic quôc phOng và an ninh: Cong tác quôc phông và an ninh 

Ma mon h9c: DEDUO2O2 S tin chi: 2 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn ttt: Mon h9c Giáo dic quc phOng và an ninh: Cong tác quc phOng Va 

an ninh là mt trong 04 mon h9c thuc Chrnng trinh Giáo dic quc phOng và an ninh. 

Hoàn thành ni dung mon h9c nay sê là mt trong nhüng diu kin d cp chirng chi 

Giáo diic quc phOng và an ninh. 

Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nh[tng kin thrc chInh sách pháp lut nba 

nrnc v cOng tác quc phOng và an ninh trong tInh hmnh mói. 

Mon h9c: Giáo diic qn6c phông và an ninh: Quân sr chung 

Ma mon hoc: DEDUO 103 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tt: Mon h9c Giáo diic quc phong và an ninh: Quan sr chung là mt 

trong 04 mon h9c thuc chuong trInh Giáo dic quc phông và an ninh. Hoàn thành nti 

dung mon h9c nay se là mt trong nhüng diu kin d cp chirng chi Giáo diic quc 

phOng và an ninh. 

Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhung kin thirc co ban v quân si,r chung 

trong quân di nhân dan Vit Nam. 
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Mon hoc: Giáo dic quc phông vã an ninh: K thut chin dâu b binh và 

chin thuât 

Ma mon hoc: DEDUO2O4 So tin chi: 2 

Diéu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tt: Mon h9c Giáo dic quc phOng vâ an ninh: K thut chin du bO 

binh và chin thut là rnt trong 04 mon hQc thuc chuo'ng trInh Giáo dic quc phOng và 

an ninh. Hoàn thành ni dung mon hçc nay se là mt trong nhftng diu kin d cp chirng 

chi Gião diic quc phOng và an ninh. 

Mon hQc nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thi.'rc c bàn v k thut chin du 

b binh và chin thut tmg ngui trong chin du tin cOng, phông ngir và lam nhim vii 

canh gác. 

Mon hoc: Kinh t vi mô 1 

Ma mon hoc: EC0N6302 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Mo tã torn tt: Trong nn kinh t k hoch hoá tp trung, các quy& djnh v phân 

b ngun lrc duçc các nhà hoach dnh tr Trung uong dua ra. Ngiigc 1i, trong nn kinh 

t thi tmO'ng, cãc ngun 1?c  dixc phân b thông qua ca ch giá cà. Trong nn kinh t thj 

trir&ng, các quyt djnh lien quan dn tiêu dung và san xut du thrçc phi tp trung hoá: 

các h gia dlnh ti,r quyt djnh v vic phãi lam bao nhiêu và tiêu dung cái gI; trong khi do 

các doanh nghip ti,r quyt djnh phài san xut cái gI, bao nhiêu và san xut nhu th nào. 

Ni dung mon h9c nay gm có bn phn chinh. 

Trong phn du s giâi thiu mô hInh cung, cu dn giân và hott dng cüa thj 

tmng. Ngoài ra, khái nim thng du tiêu dung, th.ng dir san xut cüng se dirçc giâi 

thiu và dung d phân tich tác dng cña chinh sách kim soát giá, chinh sách thu va trçi 

cp cüa chInh phü. 

Phn thu hai cUa mon h9c nghiên ccru v 1 thuyt 1ira ch9n cüa ngithi tiéu dung và 

ti.r nhung nguyen tc ca bàn trong vic ti iru hoá hành vi cüa ngiri tiêu dung se xay 

dirng dng thuc cña dirmg cu thj tri.rO'ng. 
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Phn thi ba nghien ciru v hành vi cüa doanh nghip theo rnt trInh t1r logic tr l 

thuyt san xut dn l thuyt chi phi và nguyen tc thi da hoá lçii nhun. Cuôi cüng là xay 

dirng du&ng cung cüa doanh nghip và duing cung thj tnRing trong mt ngành ctnh 

tranh. 

Phn thir tu cüa mon h9c se trInh bay các mô hInh v Dc quyn, dc quyn nhóm 

va cmnh tranh dc quyn d hoàn chinh vic nghiên ci'ru các cu trüc thi truO'ng san phm. 

Mon hoc: Kinh tê vi mô 1 

Ma mon hoc: EC0N6303 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: Khong 

Mo tá torn t.t: Vâi nhüng kin thüc ca bàn v Kinh t hçc vi rnO duçc cung cap 

trong mon h9c nay, sinh viên có th hiu duçic nghia cüa các chi tiêu kinh té vi mô c 

bàn (nhii GDP, GNI, CPI, tc d tang tri.ràng kinh t, t 1 lm phát,...), cách thirc hinh 

thành lãi sut trên thj tnr6ng tin t, cüng nhu vic ngân hang trung rnmg dUng lãi sut 

chi& khu, dir trü bat buc và hott dng nghip vi thj trung m nhii là các cong cii lam 

thay d,i cung tin trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh vién cOn có th phân bit duqc sir 

khac nhau giüa các khái nim mat giá - len giá, nâng giá - phá giá cUa mt dng tin va 

giãi thIch thrçic sir hInh thành t) giá h,i doái trên thj trixmg ngoi t và each ma chfnh 

phU có th can thip vao thj trix?mg ngoi t trong tUng c ch t giá hi doái. 

Trên c sâ ntm bat san hrçing can bang duçc xác djnh nhii th nào trong mô hInh 

s nhân cUa Keynes, kát hcTp vâi các kin thüc trong thj tnr?mg tin t và thj tru?Yng ngoti 

t, sinh viên së duçc giâi thiu mô hinh IS-LM, mô hInh tMg cung- tng cau d cO th 

hiu duçic khi chInh phU thijc hin chInh sách tin t va chInh sách tài khóa thi san luçing 

quc gia, lm phát và that nghip bj ãnh hu&ng nhu th nào. Cui cUng, cUng thông qua 

mô hinh thng cung-tng cau, sinh viên cO th giãi thIch duc m& quan h gifta lm phãt 

va that nghip trong ngan htn và dài hmn. 

Mon h9c: Phtro'ng pháp nghiên ciru khoa h9c 

Ma s mOn hçc: EDUC63O2 S tin chi: 3 
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Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon hçc Phixorng pháp nghien cru khoa hçc trInh bay nhüng kin 

thirc cci bàn v nghien ciru khoa h9c và các buâc cn th?c hin khi tin hãnh nghiên ciru. 

Ni dung mon hc duqc chia 1am 8 chung. Chixong 1 trInh bay thng quan v nghiên c1ru 

khoa hoc. Chucmg 2 trinh bay cách xac djnh vn d nghiên cru. Chrnmg 3 trinh bay cách 

thirc hin nghiên cüu djnh tInh. Chixcing 4 trInh bay each thit k bang câu hOi cho nghiên 

ciru djnh li.rçmg. Chiing 5 trInh bay các phuong pháp chQn mu và each chQn 1ira phung 

pháp thIch hçip cho mt nghiên ciiru. Chiwng 6 trmnh bay phirong pháp thu thp dü 1iu 

cho nghien cuiu. Chuong 7 trInh bay các phuong pháp phân tIch dü 1iu djnh luçmg cc 

bàn, thu&ng gp trong nghiên cüu khoa h9c. Chuo'ng 8 trinh bay each thirc hin báo cáo 

nghiên ciiru khoa h9c. 

Mon hoc: Quãn trj hQc 

Ma s6 mon h9c: BADM53O1 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon Quan tn hc là mOn hc nn tang cüa ngành Quân trj kinh 

doanh, së &rqc h9c du tiên trong chiwng trInh, giüp sinh vien cO các kin thtrc c& lOi v 

quãn trj. Trén ci si nn tang cüa quàn trj h9c, sinh viên s h9c các mon h9c nhu: Quãn 

frj nhân 1irc, Quãn tn marketing, Quán trj dir an, Quán trj chin lisçic, và rAt nhiu các 

mon hçc ngành và chuyên ngành khác. 

Mon h9e: Quãn trl nhân hrc 

Ma si mon hoc: BADM53O4 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quy&: 

Mo tã torn tAt: Mon h9c quãn trj nhân lirc cung cAp nMng kin thi'rc ci bàn và các 

cong c11 cn thit v quãn l con nguâi trong mt t chirc. Mon h9c quân tn nhãn hrc có 

rni quan h cht chê vâi mon Quân trj hçc Va Hành vi t chirc. 

Mon hoc: Quàn trl Marketing

e 
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Mã so mon hoc: BADM53O5 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tá tOrn tat: Mon hçc Quãn trj marketing cung cp cho ngui hQc nhng kin 

thiTic nâng cao v Marketing, ngoâi nhng khai nim co bàn ye Marketing a mOn 

Marketing can bàn, nguai h9c CO th hiu rO hon v qua trInh quàn trj marketing ti 

doanh nghip, bitt each 1p k hoch chin 1uc, chuong trinh marketing và trin khai t 

chIrc thrc hin cüng nhu dánh giá, kim soát các hot dng marketing. Dng thai, mon 

hQc nay lam nn tang d sinh viên có kin thiTrc hQc tip các mOn chuyên ngành 

Marketing nhis Phát trin san phm mOi, chfnh sách giá, Quang cao, Quan h cOng chiing, 

Quan trj kênh phân phi. 

Mon h9c: Quãn trj tài chInh 

Ma mon h9c: F1NA5324 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: Khong 

Mo tã torn tat: Mon hoc Quãn tn tài chfnh dirac thit k nhu là mOn hoc kin thüc 

nganh nhtm cung cAp kin thIrc co bàn v quán trj tài chInh doanh nghip cho sinh viên 

theo hc các khi ngành kinh tê. 

Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhftng kin thirc co bàn nhu: (i) Giâi thiu v 

quán trj tài chInh doanh nghip, (ii) Th?yi giá tin t và mô hinh chit khAu dOng tin, (iii) 

Lqi thun và rüi ro, mô hInh djnh giá tài san vn, (iv) Djnh giá và quyt djnh du tu 

chi'rng khoán, (v) Phân tich quyt djnh du tu dir an, (vi) Quãn trj tài san ngAn hn(vii), 

Tác dng cüa don bAy len rüi ro và lçii nhun, và (viii) Phân tfch báo cáo tài chinh. V 

mtt k nãng, sinh viên cO th áp diing nhüng kin thiTrc dã h9c có khà näng d xuAt di.rçc 

các giãi pháp d giãi quyt nhüng vAn d th?c t phát sinh lien quan dn các hott dng 

quãn trj tài chinh trong doanh nghip. 

Mon hoc: Quãn trj chin lirçrc 

Ma s mon hoc: BADM53O6 StInchi: 3 

Diu kin tiên quy&: 
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Mo tã torn tat: Mon h9c nay trang bj cho sinh vién nhüng kin thirc và k näng Co 

bàn v chin hrnc và quãn trl chin 1uçc d thit 1p và thirc hin các chin hxçcc phát 

trin kinh doanh. Nhüng kin thirc nay cling có th áp diing cho các lo?i to chiTrc khác 

trong xä hi. 

Mon hoc: Trách nhim xã hi cüa doanh nghip 

Ma s mon hoc: BADM53O7 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon h9c Trách nhim xã hi cüa doanh nghip trâ nén cO vai trO 

rat quan trQng trong vic trang b cho h9c viên nhüng kin thirc v trách nhim cüa doanh 

nghip vâi tht cã các ben lien quan trong rnOi tnr0ng hi nhp toàn cu. ThiTr nht là giüp 

h9c viên phân tIch dirçc sir khác bit giüa do dirc trong kinh doanh và trách nhirn xã 

hi cüa doanh nghip. Thtr hai giiip cho h9c viên xác dnh duçc nhüng trách nhim cüa 

doanh nghiep di vâi ngu?i lao dng, vâi khách hang, vâi cong dng xung quanh, vi 

môi trung, vâi chInh phü cüa quc gia chü nhà và Ca tuân thu theo chInh sách cüa nuâc 

s ti. Co bàn, mon h9c sê cung cp cho ngi.thi h9c nhUng kin thüc, k näng và thai d 

cn thit v trách nhim cüa doanh nghip trong qua trinh hot dng kinh doanh a môi 

truang hi nhp toàn cu. 

Mon h9c: Thirong mti din tfr 

Ma s mon hoc: BADM63O3 StInchi:3 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tâ torn tat: Day là mon h9c cn thit cho sinh viên nhOm ngành Quán trj kinh 

doanh. Nhtm trang bj cho sinh viên kin thCrc lien quan dn phuong thi'rc kinh doanh 

trong th?ii dii cOng ngh, tInh hInh phát trin thuong mi din ttr hin nay, các mô hInh 

thuong mti din tlr, hott dng marketing, thanh toán trrc tuyn và các vn d báo an 

trong thinmg mi din tà. 

Mon h9c: Phân tIch djnh hrçing trong quãn trj 
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Ma so mOn hoc: BADMS3O9 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá tOrn tat: Mon h9c nay cung cp cho hQc viên các kin thüc nn tang ca bàn 

v các .irng diing cüa phwmg pháp djnh krcng nhm h trç cho vic ra quyt djnh trong 

các tInh hung quãn trj doanh nghip. Mon h9c nay cüng giüp sinh viên bit cách st'r 

diing phn rnm giái các bãi toán phãn tIch djnh lucing. 

Mon h9c: Quãn trj thuo'ng hiu 

Ma s mon hoc: BADM531O S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tt: Mon h9c nay trang bj nhüng kin thirc v thuong hiu cho sinh 

viên, gitip sinh viên nhn thirc duçc thm quan tr9ng cüa thuong hiu trong chin 1uçc san 

xut kinh doanh cña doanh nghip, dtc bit trong môi tru&ng canh  tranh gay gt hin 

nay. D hçc tt mon nay, sinh viên nên hçc truàc mon Marketing can bàn, Quãn trj h9c 

và kin thixc giáo dic di cucing. 

Mon h9c: Quãn trj chui cung 1mg 

M s mon hçc: BADM53 11 Sé tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c Quan trj chui cung üng là mon h9c thuc kin thirc 

chuyên ngành dành cho tt cã sinh viên cüa chuyên ngành Quãn trj kinh doanh tng hçp. 

Ngui h9c së duçc cung cp các khái nim, thut ngtr trong linh vijc quàn trj chui cung 

1rng cling thu các kin thirc va kS nãng v hot dng diu hành chui cung irng, do lu?ng 

hiu qua hot dng chui cung irng và xây dirng h thng chui cung iirng. Nhm h9c tot 

mon h9c nay, sinh viên cn phãi duçc trang bj các kin thirc co bàn cüa các mon h9c 

truàc nhu: l thuyt xác suit va thng kê, marketing co bàn. 

Mon h9c: Quãn tr thy an 

Ma s mon hoc: BADM5312 S tin chi: 3 
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Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Theo quan dim hiên dai, 1 thuyt v quàn trj d1r an có th áp diing 

vào m9i mt cña mt t chüc. NO giñp xir l, kim soát, quàn l hu h& các vn d cüa 

mt doanh nghiëp. VI th mon hQc nay cO vai trô quan trQng trong ngành dào to Quán trj 

kinh doanh. NOi dung chInh cüa mOn h9c bao gm các kin thrc co bàn v dir an và quán 

trj dir an; các kin thrc lien quan dn vic l?a  ch9n dir an; cãch t chüc thirc hin dir an; 

phixang pháp 1p k hoach và xác djnh ngân sách dir an; each ltp tiên d thirc hin dir an; 

phân b ngun 1irc d thirc hin dir an; phrnng pháp kim soát d? an; các van dê lien 

quan dn hçrp dng va rüi ro trong qua trInh thirc hin d? an; và cui cüng là quyt djnh 

kt thüc dir an. Sinh viên sê tip c.n mOn Quãn trj dir an d dàng hon nu trang bj truâc 

các kin thi'rc v Toán can bàn, Kinh t - xã hi, Lp va thrn djnh dir an, Phân tIch djnh 

krgng trong quàn trj, Quãn trj nhân sir. 

Mon hoc: Hành vi t chfrc 

Ma s mon hoc: BADM63O4 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon h9c mô tã nhing méi lien h giCta các hành vi trong t chrc 

vi cong vic cüa nhà quàn l. Tir do giüp h9c viên có th hiu &rçc nhng yu t ánh 

hithng dn sir nhn thfrc cüa các Ca nhân trong t chi'rc, giá trj và sir hài lông cüa ngu?i 

lao dng. H9c viên cüng së bitt cn phãi t chirc nhu th nào d qua trInh truyn thông 

trong t chi'rc dt duçc hiu qua. Mon hQc có quan h ch.t chê vri mon Quàn trj Nhân 

krc. 

Mon h9c: Quán trj ban hang 

Ma s mon hoc: BADM53 14 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon Quãn trj ban hang là mon gilp sinh viên cO các kin thüc c6t 

lOi v quàn trj bàn hang. Mon hQc trang bj cho sinh viên nhüng kin thic, k5 nãng co bàn 

v cong tác ban hang, cách thüc t chtrc và quàn l bàn hang ti doanh nghip. Ni dung 
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chi tit bao gm: Tng quan v ban hang và quAn tr ban hAng; Xây dirng k hoch ban 

hang; K thut ban hAng và chAm soc khách hang; Thit k và t chic 1irc lung ban 

hang trong doanh nghip; QuAn trj di ngü ban hang và phân tIch dánh giá kt quA bAn 

hang. 

Mon hoc: Quãn tn vn hành 

MA s mon hoc: BADM63OS S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tA torn tat: Mon QuAn tn van hành là mon hoc cn thit cho t.t CA sinh viên 

cüa ngành h9c QuAn trj kinh doanh. Mon h9c d cp dn các l thuyt vA thrc tiên trong 

mt nhà may sAn xut ra sAn phin. D h9c t& mon h9c nAy sinh viên cAn phãi h9c qua 

cAc mon tiên quyt nhu: quAn trj hoc, marketing cAn bàn, và dir báo trong kinh doanh. 

Mon hoc: KhOi nghip 

MA s mon hoc: BADM63O6 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tA torn ttt: Mon h9c Khi nghip là mon hçc thuc ngành QuAn trj kinh doanh. 

Mon h9c nay cung cAp kin thirc c bàn v qua trInh khâi tao  doanh nghip mói trong 

nn kinh t thj tnthng. Mon h9c trInh bay nhüng ni dung ct lOi nhir: Tng quan v khii 

nghip, qua trmnh sang tao  và phAt sinh tuO'ng kinh doanh, dánh giá co hi cUa d An 

kinh doanh trên thj trtr&ng, vAn d pháp lust trong khâi nghip, k hotch khâi nghip va 

chin li.rqc phát trin cüa doanh nghip trong giai doan dAu cüa quA trInh hInh thành va 

phát trin. 

Mon hoc: QuAn tn ban than 

MA s mon hoc: BADM6101 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tA torn tat: Mon h9c nay nAm trong chui mOn h9c k7 nAng lAm vic hiu quA 

(06 phAn). Mon h9c sê cung cAp các cong cii h trq nguO'i h9c khAm phA tInh cách cüa 
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bàn than, xác dinh duac nh&ng dirn manh và dim yu cña bàn than, giüp nguâi hQc rèn 

1uyn khã nãng dt miic tiêu trong cuc d?ii cña mInh. Vic thit 1p miic tiêu trong cuc 

d?,i rt quan tr9ng di vâi rni Ca nhân và no giüp nâng cao dáng k t l thành cong cia 

h9. NguO'i hçc hçc xong mon nay së có khâ näng dánh giá duçic tirn nãng cña bàn than 

d tü do có th ha chon duac cho mInh ngành ngh và con dithng lam vic dung dan. 

Sau dO, ngu?i h9c së cO th dua ra di.rçc nhung miic tiêu cii th trên con dung mInh da 

ch9n. Quan tr9ng han, ngi1i hoc së duqc huong dn cách thirc thi'r thách bàn than d 

ngày mt phát trin han. Ngui hçc se bit duçic d dtt duçic mic tiêu minh d ra minh 

cn phãi chun bj nhUng gI c hin tai  và trong tuang lai. 

Mon hoc: Tir duy phãn bin và sang tto 

Ma s mon hoc: BADM6 102 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c nay nm trong chui mon h9c k5 nãng lam vic. Mon h9c 

nay cn thit trong chucmg trInh hçc vi th giâi phát trin rAt nhiu van d nay sinh dOi 

hOi chitng ta phâi có k näng tu duy phãn bin d có duçic cái nhIn khái quát và khách 

quan nhAt trong thai dti ngp tràn thông tin nhu hin nay. Sir phán bin chInh là dng lirc 

và con dirmg giüp chüng ta tim ra chân l. K5 näng tix duy phãn bin së trang bj chô 

ngu?i h9c each tip cn vAn d trën nhiu phuang din, khã näng suy nghi thAu dáo, thirc 

t và sâu sic, tü do to ra nhtrng thay di tich circ trong suy nghT va hành dng. Ngoài ra, 

k5 nãng tu duy sang to là rAt cn thi& d giñp chüng ta giái quyt các vAn d trong cong 

vic mt cách nhanh chOng và hiu qua han. K näng tu duy sang tto së giüp chCing ta 

nhn din, dánh giá vAn d mt cách h thng và tir do dua ra nhung giâi pháp sang to 

dé giài quyt vAn d. 

Mon h9c: Giá trj song 1 

Ma s' mOn hoc: BADM6 103 StInchi: 1 

Diu kin tiên quyt: 
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Mo tá torn tht: Mon h9c cung cp các cong cii h trçc ngui h9c khám phá tInh 

cách, cüng nhu xác djnh duçc nhung dirn manh  và dim yu cña bàn thAn. Mon h9c con 

nhrn trang bj cho ngui hQc cách xác djnh duçc mong mun và cách thüc thirc hin d 

dat duc mong rnun dO. Hon th nüa, vo.i mon hçc nay, nguO'i hçc sê duc trang bj cAc 

vn sng thông qua các giA trj sang: Hoà bInh, Ton tr9ng, Yêu thuong, Khoan dung, 

Trung thirc, Khiêrn tn. Trong su& qua trinh h9c, ngiRi h9c vra duçic cung cp kin thüc 

nn vira kt hcip vi nhftng bài ttp th?c hành ci1 th. 

Mon hQc: Giá trl sng 2 

MA s mOn hoc: BADM6 104 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tA torn tat: Mon h9c nay nm trong chui mOn h9c v nh[tng giá trj sng dçp 

vâi mong mun lAm phong phñ them vn séing cho các btn sinh viên, trang bj cho ngui 

h9c nhüng giá trj tich circ và k nAng sng thit thirc, hüu ich. H9c phn nay, ngui h9c 

se duqc trang bj các vn sang thông qua cAc giá trj sang: Hcip tác, Hanh  phñc, Trách 

nhim, GiAn dj, Tir do, Doàn kit. Trong sut qua trInh h9c, ngu?ii h9c vra duçrc cung cp 

ki& thüc nn vra kt hçTp vâi nhüng bài tp thirc hành ci th. 

Mon h9c: Thông minh cam xñc vA tir duy tIch cijc 

MA s mOn hoc: BADM6 105 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tA tOrn ttt: Thông minh cam xiic và tu duy tjch circ là mt trong nhirng mon 

h9c cüa hc phn k nAng lam vic hiu quA. Thông minh cAm xüc ghTip ngu?ii hc nhn 

thiirc và khám phá cAm xüc bàn than, tir dO có th diu chinh cAm xüc bàn than phü hcrp 

vâi các tInh hung trong quA trInh giao tip. Ben cnh do, mon h9c thông minh cAm xüc 

giüp nguâi h9c dng cam và thu cAm vâi ngu?i khác tir do gillp h9 kt nôi Va giao tiêp 

vài m9i ngu?i hiu quA hon. Ngoai ra, mon h9c nay i'rng diing thirc hành chAnh nim d 

giüp h9c viên luyn tp nAng cao nAng 1irc thông rninh cAm xüc. Song song vâi thông 

minh cAm xñc là tu duy tIch cuc, mOn h9c nay giüp ngithi h9c nhn thirc di'ing dn ye 
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cuc séng, v cong viêc, v mi quan h, sr thành cOng và that bi, ti's dO cO thai d, hành 

vi tich cisc, dung dn trong moi tinh hung. Mon hQc nay cOn giüp ngis?ii h9c xây dirng 

và phát trin bàn d tis duy tich cijc cho bàn than. 

Mon hoc: Nhân din bàn than 

Ma s mon hoc: BADM6 106 So tin chi: 1 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon hc nay nm trong chui mon h9c k nãng lam vic hiu qua. 

Mon h9c sê cung cp các cOng cii h trç ngithi h9c có th khám phá tInh each cüa bàn 

than, phân tIch throc nhüng dim mnh, diem yEu, quan nim, giá trj sang va cam xñc 

cña bàn than. Qua do, h9c viên có th hInh thành duqc burc tranh cuc di cüa mInh giüp 

diu chinh 1?i  cuc sang và cong vic phü hci'p vâi bàn than hm. 

Mon h9c: Xác djnh miic tiêu 

Ma s mon hoc: BADM6 107 S tin chi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tà torn ttt: Mon hoc nay nm trong chui mon h9c k5 näng lam vic hiu qua. 

K7 näng xác dinh muc tiêu nhm huâng dn trang bj cho ngithi h9c cách xác djnh ducc 

bàn than mun gI, d dtt duçic mong rnun do cn phãi chun bj và thirc hin nhUng gI 

bang k hotch vâi nhcrng hott dng cii th. Qua trInh h9c ngu?L1i h9c vi'ra duqc cung cap 

kin thrc nn kEt hqp vJi nhitng bài tp thirc hành ci,i th. 

Mon hçc: K5' nàng frng tuyn và trã 10'i phOng van 

Ma s mon hoc: BADM6 108 So tin chi: 1 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tà torn tat: Mon hçc nay nrn trong chui mon h9c k5 näng lam vic hiu qua 

(06 phn) nhm trang bj cho sinh viên nhttng k' näng quan tr9ng trong cuc sang, hpc 

tp và lam vic. Trong mon hçc K näng 5: k5 näng trà lOi phOng vn và ung tuyn, h9c 

viên se duçic chia sé nhtrng diu c.n 1uu trong qua trInh tim kim viêc lam, rng tuyn 
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bang h s xin vic (CV), chu.n bj di phóng vn, cách thc gay n tuçYng trong qua trInh 

phông vn vci nhà tuyn diing và nhung vic cn phái lam sau khi phóng vn. 

Mon hQc: K5 näng lam vic chuyên nghip 

Ma s mon hoc: BADM6 109 S tin chi: 1 

Diêu kin tiên quy&: 

Mo tã torn tt: Mon h9c nay cung cp và hun 1uyn cho h9c viên khâ näng thIch 

nghi vó'i môi triz&ng lam vic mâi. H9c viên se duçic hucng dn each thüc xay dirng tác 

phong lam vic chuyên nghip cho mInh ttr vic chun bj trang phiic khi tip xüc vâi 

khách hang, khi di phOng vn hay khi lam vic vâi ban giám dc.. .Ngoâi trang phic, h9c 

vién se duçic hun 1uyn tác phong di di'rng, nOi chuyn, an ung. . .chun mirc và chuyên 

nghip nhAt. Quan tr9ng hon ht, d dt duqc thành cong trong thai gian du lam vic, 

hoc vien cn phãi chñ xây dung cho mInh tác phong lam vic chuyên nghip vài thai d 

tIch c,rc d dat  duqc dánh giá cao tir doanh nghip khi bt du lam vic trong thai gian 

du. Cui cüng, d gia tang sir thun lqi trong qua trinh lam vic và phat trin sr nghip, 

khOa hçc cüng se cung cp cho h9c viên nhttng bI quyt d xir 1 các vn d phát sinh 

trong qua trinh lam vic và thong tác vOi dng nghip i các phong ban khác nhau trong 

côngty. 

Mon h9c: Quãn trl sr nghip 

Mãsmônhoc:BADM6110 Stfnchi: 1 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Mon h9c nay cung cp vã nhtm trang bj cho sinh viên nhttng k5 

nang cn thit d có th nâng cao khã nang cá nhân và th chüc cOng vic hiu qua. Mon 

h9c cho phép ngithi hQc hiu dixçic näng 1irc cüa Ca nhân và thit 1p mic tiêu, c gang 

ttrng ngày d dat  duçic miic tiêu dä dtt ra, 1p chsçic 1 trInh phát trin và djnh hurng six 

nghip cüa mInh. 

Mon h9c: Hành vi khách hang 
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Mäsrnônhoc: BADM5317 StInchi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tâ torn tt: Hành vi khách hang dtxçc chia lam 2 phn vói hai di tuong nghiên 

ciru chInh: hành vi khách hang cá nhân va hành vi khách hang to chirc. Trong do, hành vi 

khách hang cá nhân chñ tr9ng dn vic nghiên ci'ru tarn l cá nhân, nghiên ci.'ru nhüng 

niêrn tin ct yu, nhüng giá trj, nhung phong tiic, tp quán ãnh hithng dn hành vi con 

nguii va nhüng ánh huäng 1n nhau giva các cá nhân trong qua trInh mua sm tiêu dung. 

Dc bit, vic nghiên ciru hành vi khách hang cá nhân là mt phAn quan trong trong 

nghiên cüu kinh t hçc vài Imic dIch tIm hiu xern btng cách nào và tti sao nhng h9 

mua (hoc không mua) các san phrn và djch vi, và qua trinh mua srn cüa h9 din ra 

nhu th nào. Hành vi cüa khách hang t chi'rc nghiên cüu v hành vi mua hang phirc tp 

cüa cac t chc, nhüng yu t& nhân t tác dng dn hành vi mua cüng nhi.r rnO hinh mua 

hang cüa di tugng nay. Hiu bit v hành vi khách hang sê là ca s disa ra các chin 

h.rçic marketing, nhu vic djnh vj san phrn, phân khñc thj tnr?mg, phát trin san phm 

mói, marketing toàn cu, nhung quyt djnh marketing mix,và nhiTthg hott dng marketing 

và sir diu chinh bii nhüng t chiirc phi li nhun và các ca quan chInh phU. Môi hott 

dng marketing chü yu nay sê hiu qua hcm khi duc dt trên cc si hiu bitt v hành vi 

khách hang. 

Mon hçc: Nghiên cfru marketing 

M s mon hoc: BADM53 18 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon Nghiên ci.ru Marketing là mon hc nhm trang bj cho sinh 

viên các kin thi1rc cling nhu k5 nàng v d1t vn d nghiên ciru, xác djnh m11c tiêu nghiên 

ciru, xay dirng d cucmg nghiên cüu marketing, phircing pháp thu thp, xr l, phân tIch 

dü lieu và trinh bay kt qua nghien cru. 

Mon h9c: Truyn thông Marketing TH 

Ma s mon hoc: BADM53 19 S tin chi: 3 
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Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tâ torn t.t: Truyn thông marketing là mt thành phn quan tr9ng trong 

marketing-mix, dang phát trin rt nhanh cñng vâi sir büng n cüa các phuong tin truyn 

thong, Internet trong qua trInh toàn c.0 hóa. Mon h9c nhrn giüp sinh viên hiu quy trInh 

phát trin chuong trInh truyn thông marketing cho rnt san phArn hoc mt dch vi, kt 

hçTp giüa 5 yu t: quãng cáo, khuyn rni, ban hang trirc tip, quan h cong chüng (PR) 

và marketing trirc tip. Các ni dung chñ yu cüa mon h9c bao gm: Phân tIch hành vi 

ngthi tiêu dung; thi& 1p miic tiêu; xây dimg chin krçc, k hoch truyn thông 

marketing; t chirc các hott dng truyn thông marketing; do hthng, dánh giá vic thrc 

hin và hiu qua chmmg trinh truyn thông marketing. 

Mon h9c: Marketing quôc t 

Ma sé, mOn h9c: BADM532O StInchi:3 

Diu kin tiên quyt: 

Diêu kin tiên quyt: Sinh viên nên h9c truâc các mon Marketing can bàn, Quãn 

trj Marketing trmcc khi h9c mon nay. 

Mo tã torn ttt: Mon Marketing quc là mt trong nhtrng mon h9c cot lOi cüa các 

nganh hQc cO lien quan dn kinh doanh quc t, thucmg mti quc t. B.t ngun tir sir hi 

nhâp kinh t toàn cu, mon Marketing qu6c t cung cp cho ngithi h9c có nhüng kin 

thrc c& lOi v hott dng san xut kinh doanh, cung rng san phm và djch vii, các hoat 

dng marketing dang din ra ngày nay trén phtm vi toàn th giâi. 

Mon h9c: Quãng cáo 

Ma s mon hoc: BADMS321 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo t tOrn tat: Mon Quàng cáo là mon h9c chuyên ngành cho ngành h9c Quán trj 

marketing, së duçc hçc trong huâng ch9n cung cp djch vii, nhm giuip sinh viên có 

kin thuc v quãng cáo. Mon h9c quãng cáo së là ap diing các kin thuc chuyên sãu trong 
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linh vrc Quáng cáo vào trong thi.rc tin, trang bj tt cho sinh viên nganh Quán trj 

Marketing. 

Mon h9c: Digital Marketing 

Ma s mon hoc: BADM63O7 SOtInchi:3 

Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tá torn tt: Marketing Trrc tuyn là rnt trong nhung mon h9c nãrn trong 

nhórn kin thirc chuyên ngành tir ch9n cña chuyên ngành Quán Trj Marketing. Mic dIch 

cüa mon h9c nay nhrn cung cp cho sinh viên nhiTng cong cii d có th thirc hin 

Marketing trong môi trtx1ng internet. Sau khi hoàn thành mOn h9c nay, sinh viên Se có 

dugc môt igi th canh tranh rt lan khi lam vic trong nganh Marketing, vi thj trithng 

vic lam cüa nganh Marketing dang thiêu hiit nhüng nhân sir cO khã näng thirc hin các 

hot dng Marketing trong môi tnrOng internet. Mon h9c nay së huâng dn các bn cách 

thirc s dicing cac cOng cii marketing truc tuyn nhu: website 2.0, các kênh quáng cáo trirc 

tuyn, ming xã hi Facebook, Blog 2.0, Email marketing, tEi ml hóa cOng ci tim kim 

SEO, PR trirc tuyn. . .và sinh viên sau khi h9c xong cO th d dàng 1p k hoch 

marketing tr%rc tuyn, thc thi k hoach và dánh giá no. 

Mon h9c: Quan h cong chñng 

Ma s mon hoc: BADM5323 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tá torn tt: Mon Quan h cOng chüng nghiên ciru each t?o  dirng và duy tn môi 

quan h tt dp giüa doanh nghip vâi các nhOm cOng chüng nhi.r: khách hang, nhân viên, 

các chü du tu, d,i tác, giai báo chi, chInh phñ và cong  dng. 

Mon h9c: Phát trin san phâm mm 

Ma so mon hoc: BADM63O8 so tin chi: 3 

Diu kin tién quyt: 
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Mo tà torn ttt: Mon Phát triên san phârn mâi là mon h9c nhm cung cp kin thi.irc 

sâu hon, chuyên v vic phát trin san phrn rnói cho doanh nghip. Sinh viên cAn disc 

h9c qua mon Marketing can bàn d cO kin thirc nn tang v marketing, v san phAm, 

giüp Ich cho vic tip thu mon h9c duc tht han. 

Mon h9c: Quán trl quan h khách hang 

Ma s mon hoc: BADM63O9 S tin chi: 3 

Diêu kiên tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon hçc quãn trj quan h khách hang là mon hQc chuyên sãu trong 

nganh quãn trj kinh doanh, giüp sinh viên phát trin các kin thirc ca ban v vic t chirc 

và quãn l hot dng chàm soc khách hang cüa doanh nghip. 

Mon h9c: Quãn trl kênh phân phôi 

Ma s mon hQc: BADM631O S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo t tOrn tt:Quãn trj kênh phân phi là mon h9c nâng cao cho sinh viên trong 

ngành Marketing, Quãn trj kinh doanh, Thisang mi, Kinh doanh quc t& Du ljch. 

Mon h9c nay sê trang bj cho sinh viên nhung kMn thiirc cAn thit v xây dirng mng luâi 

phân phi và tiêu thii, là ca s cho qua trinh trin khai các hoat dng ban hang cña mt 

doanh nghip. 

Mon h9c: Chiên ltrçrc và chInh sách giá 

Ma s mon h9c: BADM63 11 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tAt: Chin hrçic va chinh sách giá là mt trong nhüng mon h9c nàm 

trong thOrn kin thüc chuyên ngành tir ch9n cüa chuyên ngành Quãn Trj Marketing. Mic 

dIch cüa mon h9c cung cp kin thirc cho sinh viên thirc hành các k5 nang v 1p phrang 

an giá, lija chQn chin Iuçic giá tüy vào trng thj trix?mg ci th. Nhi nhung kin thirc nay 

sinh viên cQng së có thai d phán xét cong minh di vó'i các chin hrçic giá cüa cac cOng 
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ty. Ni dung mon h9c bao grn các yu t ãnh huOng dn giá, các phinrng phãp djnh giã, 

chin hxçc giá tüy vao dc dirn cña nganh san xut hay djch vii trên thj tnrng cá nhân 

và t cht'rc. 

Mon hoc: T chü'c sij kiên và tài tro 

Ma s mon hoc: BADM63 12 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quy&: 

Mo tã torn tat: Mon sir  kin Va tài trq là mOn h9c chuyên ngành cho nganh h9c 

Quãn trj marketing, së duc hc trong hi.râng ch9n cung cp djch vi, nhäm giñp sinh vien 

Co CáC kin thrc v sir  kin và tài trç. Mon h9c sir  kin và tài trg s trang bj kS thut quãn 

1 và cách thi'rc tao sir kin vã xác djnh duçc rnêi thong tác cüa sir  kin trong vic gop 

phn cho si,r  thành cong cüa các hott dng xüc tin khác cüa doanh nghip. 

Mon h9c: Kinh doanh quôc tê 

Ma s mon hoc: BADM5329 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyêt: 

Mo tã torn tat: Kinh doanh quc t là mon h9c bitt buc thuc kh& kin thirc 

chuyên nganh quãn trj kinh doanh quc t. Mon h9c cung cp nhüng kin thrc cAn thit 

d h9c viên có th am hiu v sir  khác bit giüa các quéc gia ãnh hithng nhu th nào c1n 

vic phân tich hay hoich djnh chin li.rqc thâm nhp thj tnring rnrâc ngoài. Mon h9c giüp 

h9c viên nâng tAm nhIn khi tim hiu v nn kinh t trong thi ki hi nhp toàn cAu hóa. 

Song song do, ni dung mOn h9c cOn cung cp mt cách toàn din v hot dng cüa môi 

trithng kinh th quc th, tr nhüng hiu bit v các 1 thuyt nn tang dn chInh sách và báo 

h mu djch cña các quc gia k cã thuang mi quc th dn dAu tu nirâc ngoài. Cui 

cüng, h9c viên cüng së duçrc tip cn dn l thuyt v h thng tiên t toàn câu. 

Mon h9c: Quãn trl  kinh doanh quôc té 

Ma s mOn hoc: BADM533O Sôtin chi: 3 

Diu kin tiën quyêt: 
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Diu kin tiên quy&: Kinh doanh quc t 

Mo tã torn tat: Mon Quàn trj kinh doanh quôc tê là mt trong nhüng mon h9c cot 

lOi nganh h9c Quãn trj kinh doanh quc t, giiIp sinh viên cO các kiên th(rc c& lOi v các 

hot dng kinh doanh quc t. Mon h9c có vai trô rat quan tr9ng trong vic cung cap 

nhUng kin thirc và hiu bit nht djnh v các hoit cling kinh doanh quc t cUng nhu xu 

huàng vn dng cüa nn kinh t th giâi trong bi cãnh toàn cu hóa hin nay. 

Mon hoc: Marketing qu6c t 

Ma s mon hoc: BADM5 320 StInchi:3 

Diu kin tiên quyt: 

Diêu kin tiên quyt: Sinh viên nén h9c truâc các mon Marketing can bàn, Quãn 

trj Marketing truâc khi h9c mon nay. 

Mo tã tOrn tat: Mon Marketing quc là mt trong nhUng mon h9c cot lOi cña các 

ngành hçc CO lien quan dn kinh doanh quc t& thu'crng mii quc t. Bt ngun tir sir hi 

nhâp kinh th toàn cu, mon Marketing quc t cung cp cho ngi.thi hQc cO nhng kin 

thirc céit lOi v hott dng san xut kinh doanh, cung üng san phm và djch vi1, các hot 

dng marketing dang din ra ngày nay trên phm vi toàn thá giâi. 

Mon h9c: Quãn trj nguôn nhân 1Irc quôc tê 

Ma s mon hoc: BADM5331 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c cung cp nhüng khái nim khác nhau v toàn câu hóa và 

tác dng cüa no dn hoat dng quàn trj ngun nhân lirc trong t chiTrc, dc bit là các t 

chirc kinh doanh quc th. Ben ctnh dO, mon h9c cflng gip cung cp cho ngithi h9c các 

kin thirc v xây dirng näng 1irc cnh tranh toàn cu trên nn tang sir diing ngun nhân 

lirc da quéc gia, các rnô hInh quán trj nhân 1irc quc t hiu qua ti cac tp doàn kinh 

doanh quéc t, các cOng ty da quc gia và xuyên quc gia. 

Mon h9c: Quãn tr xuât nhp khu 
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Ma s mon hoc: BADM5332 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon h9c nay quan h mt thit vi các mon v kinh doanh quc t 

nhu: Van tãi va bão hirn hang hóa ngoai thuang, thanh toán quc t& Iut kinh doanh 

quc th, Marketing quc t, Thuang rnai din tr. . .Môn Nghip vi ngoi thung thrc 

xern nhu là mon hoc nhp rnôn, vói chic näng trang bj cho sinh viên các kin thic nn 

di tir các khái nim, các thut ngü ngoai thixng ca ban nht. Mon h9c cung cp kin thc 

co s& ban dAu, tao  tin d cho sinh viên h9c tp Va nghiên thu sãu hn các mon h9c nay. 

Mon hoc: Vn tãi và bão him 

Ma s mon hoc: BADM6313 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn ttt: Mon h9c nay trang bi cho sinh viên nhung kin thirc v nghip vii 

giao nhn, vn chuyn và bão him hang hóa xut nhp khu; nhttng khác bit v phuo'ng 

thüc thanh toán, thñ t1ic, bi thuông khi hang hoã bj his hông déi vvi các phuGng thirc 

v.n chuyn khác nhau. 

Mon h9c: Lut thirong mti quôc té 

Ma s' mon hoc: BLAW63 17 SO tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Nhm cung cp cho sinh viên h thng kin thi.'rc hoàn chinh v 

thwmg mai  quc t cã i giác d thirnng rnii quc t cOng và thucmg mai  quc t tu, mon 

h9c Lut thucmg mti qu& t bao gm các ni dung chü yêu sau: 

- Khái quát v Lust thuang mai  quc t và các thit ch thucrng mai. 

- Quy ch thuang mai  hang hOa, thi.ro'ng mai  djch vi, thiwng mai  cfia quyn sâ 

hüu tn tue. 

- Giâi quy& tranh chp thumg mti giUa các quéc gia. 

- Hçp dng thirnng mai  quc t, mua ban hang hóa quc t. 

- Giâi quyt tranh chip thuo'ng mai  giüa các thucrng nhân. 
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Mon h9c: Thanh toán quôc té 

M mon hoc: F1NA6303 S tin chi: 03 

Diêu kiên tiên quyêt: 

Mo tã tOrn tt: Mon hçcThanh Toán Quc T (International Payment) duçc thit 

k nhis ia mon h9c chuyên ngành cho chuong trInh dào to cir nhân nganh tài chInh — 

ngân hang. Mon hçc nay nhm cung c.p kin thirc và k näng nghip vii thanh toán quc 

t trong lTnh vrc ngân hang và ngoi thuang. Ben cnh do, mon h9c nay con giüp sinh 

viên nhn tht'rc duçic tAm quan trçng cña ngân hang di vâi hot dng thanh toán quc t 

- nn tang cho sir phát trin cüa thrnmg mi quc t và chu chuyn vn quc t. 

MOn h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thrc v các vn d sau day: giãi 

thich duçc sir khác bit gita thanh toán quc t vci thanh toán ni dja tr do cAn thit am 

hiu v h thng ci sâ pháp 1, phong t1ic tp quán, quy tc sü diing trong thanh toán 

quc t; Bô chCmg tir sir diing trong thixcmg mai  và thanh toán quc t nhAm bão h quyn 

lçii cña các ben tham gia; Phuang tin sfr diing trong thanh toán quc t; Phuang thirc 

thanh toán quc t phü hçp vOi dac  dim giao djch thiiang mi quc t và phOng ngra rüi 

ro thông qua vai trô trung gian cüa ngân hang. 

Mon h9c: Tiêng Anh chuyên ngành Kinh doanh quc t 

M s mon hoc: GENG53O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã tOrn tht: Mon h9c nay nhAm cung cp cho sinh viên các thut ngfr ting Anh 

chuyên ngành trong llnh vrc kinh doanh, và nhtrng 11th virc có lien quan dn quán trj, san 

xut, tip thj, tài chInh..., dng thOri trang bj cho sinh viên nhtrng kin thirc tng quan v 

kinh thuang, nhAm giüp sinh viên djnh huàng và phát trin k5 näng giao tip trong kinh 

doanh. Ngoãi ra sinh viên con dixçc trang bj các kin thüc c ban v các quy trInh xü l 

cOng vic, các k5 nãng giãi quyt nhüng vn d& phát sinh trong cOng vic cüa mt cOng 

ty kinh doanh. 
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Mon hçc: Quãn trl quan h khách hang 

Ma s mon hoc: BADM63O9 So tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyët: 

Mo tã torn tat: Mon hçc quãn trj quan h khách hang là mOn h9c chuyên sàu trong 

ngành quán tn kinh doanh, giüp sinh viên phát trin cãc kin thirc c bàn ye vic to chirc 

va quãn l hot dng chärn soc khách hang cüa doanh nghip. 

Mon h9c: Dan tu' quôc t 

Ma s mon hoc: BADM63 14 S tin chi: 3 

Diêu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Du tu quc t là mOn h9c tir ch9n chuyên ngành Kinh doanh quc 

t dãnh cho cac sinh viên có djnh htxcng phát trin k5 näng Quãn trj trong môi tru?ng 

kinh doanh toàn cu. Mon h9c nhm cung cp cho sinh viên nhtrng kin thirc cci bàn v 

phân tIch các vn d tài chInh quc t ãnh huâng dn quyt djnh du tu ra niiâc ngoài cüa 

các tp doàn cia quc gia. Trithc khi bt du mon hçc nay, sinh vién phái hoàn thành các 

mon bitt buc thuc chuyên ngành Kinh doanh quc t, bao gm: Kinh doanh quc t 1, 

Kinh doanh quc t 2, Quãn trj tài chInh va Lust kinh doanh quc tê dông thai sinh viên 

có kin thirc v Chin hrcic kinh doanh toàn cu. 

MOn h9c: Tài chmnh quôc tê 

Ma s mon hoc: F1NA6316 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyêt: 

Mo tà tOrn tat: Mon hc Tài chInh quc t (International Finance) duc thi& k 

nhu là mon h9c c s cho chi.wng trinh dào tao  cir nhân ngành tài chInh — ngân hang. 

Mon h9c nay nhm cung cp kin thüc nn tang lien quan dn sr di chuyn các dông vn 

quc t vi miic dIch kinh t, chInh trj và xä hi. 

Mon hQc: Nguyen 1 k toán 

Ma mon hoc: ACCO53O1 S tin chi: 03 
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Diu kin tiên quyt: Khong 

Mo tã torn tt: Mon h9c trang bj nn tang kin thirc co bàn v k toán d sinh viên 

d9c và hiu duc thông tin k toán và rnô tâ dir'c qui trInh kê toán trong Int doanh 

nghip, phçic vi cho vic ra các quyt djnh v quãn l, tài chInh. Ngoai ra, mon hçc con 

trang bj rnt s k thut cüa k toán nhu tài khoãn, ghi s kép, tInh giá, d thirc hành 

nghip vi k toán trong doanh nghip thwmg mai  và doanh nghip san xuAt. 

Mon hoc: Quãn tn hoc 

Ma s mon hoc: BADM53O1 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tà torn tat: Mon Quàn trj h9c là mon h9c nn tang cüa ngành Quãn trj kinh 

doanh, së thrçc h9c du tiên trong chiwng trinh, giüp sinh viên có các kin thrc c& lOi v 

quail trj. Trên ca s& nn tang cüa quãn trj hoc, sinh viCn se h9c các mon h9c nhu: Quán 

trj nhân 1irc, Quàn trj marketing, Quãn trj d%r an, Quán trj chin hxçic, va rt nhiu các 

mon h9c ngành và chuyën ngành khác. 

Mon h9c: Marketing can ban 

Ma sá mon hoc: BADM5335 SO tin chi: 3 

Diu kiên tiên quyêt: 

Mo t torn tt: Mon h9c nay trang bj nhcrng kin thirc can bàn v Marketing, nên 

chü yu là giâi thiu các khái nim trong khoa h9c marketing d sinh viên có kin thüc 

nn tr do h9c tip mon Quãn trj marketing, marketing djch vii, nghiên ciru marketing 

D hçc t& mon nay, sinh viên nên hc truâc mOn Kinh t vi mô và trang bj nhftng kin 

thirc tng quát v kinh t& xã hi. 

Mon hoc: Hành vi to chfrc 

Ma s mon hoc: BADM63O4 StInchi: 3 

Diu kin tiên quyt: 
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Mo tã torn tat: Mon hoc mô tã nhung rni lien h gi[ta các hành vi trong tO chirc 

vâi cong viêc cüa nhà quán l. Tir do giiip h9c viên có th hiu du?c nhüng yêu to ãnh 

hu&ng dn sr nhn thüc cña các cá nhân trong t chirc, giá trj và sij hài lông cña nguOi 

lao ding. H9c viên cüng se bit cn phãi t ch'tirc nhu th nào d qua trInh truyên thông 

trong tè ch(rc dt duçc hiu qua. MOn h9c cO quan h chat chë vi mOn Quãn trj nhân 

1irc. 

Mon h9c: Kinh t xãy diyng 

Ma mon hoc: CENG63O1 SO tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: KhOng yéu cu 

Mo tã tOrn tat: Mon h9c nay sê cung cp cho h9c viên các kin thi'rc nên tang ca 

ban v v vic so sánh, dánh giá phucmg an kinh t k thut irng diing trong ngành xây 

drng. 

MOn h9c: Quãn trj nhân hrc 

Ma s mOn hoc: BADMS3O4 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tat: Mon hoc quán trj nhân lirc cung cp nhiThg kiên thirc ccr ban va các 

cong cii cn thit v quãn l con ngtthi trong mt t chfrc. MOn h9c quãn trj nhân lirc có 

rnM quan h chat chë vâi mon Quãn trj h9c va Hành vi th chi'rc. 

Mon h9c: Phát trin cong dông 

Ma mon h9c: SW0R6302 S tin chi: 03 

Diu kin tiên quyt: Cong tác xã hi nhp môn, An sinh xä hi, Xâ hi h9c di 

crnmg. 

MO tã torn tat: Giüp sinh viên hiu rO khái nim cong dOng, phát trin cong dng 

và phuong pháp t chüc va phát tri&n cong dng. Hiu rO muc dIch, ni dung, bien pháp 

t chirc và phát trin cong dng, chU trQng dac  bit xây dirng nguôn 1irc và tio quyên hrc 

cho cong dng d giãi quyt các vn d hin tai,  tuong lai d phát trin bn vUng. 
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Mon h9c: Giói và phát triên 

Ma mon hoc: SW0R6303 S tin chi: 03 

Diu kin tiên quyt: X hi h9c dai  cuo'ng 

Mo tã tOrn tat: Giüp sinh viên CO nhüng hiu bit v giâi mt cách khoa h9c Va có 

h thng. Sau mOn h9c, sinh viên cO th vn dung nhitng 1 1un ca bàn v Giâi và Phát 

trin d phân tIch các vn d : giri trong lao dng — ngh nghip, trong giáo dic, y t& van 

hoá, chInh sách xä hi Mon hoc cho thy vai trO giâi trong sir phát trin cüa xã hi 

Viêt Nam. Mon h9c cfing diia ra cách thirc 1ng ghép Giii trong các chrnmg trInh, d? an 

phát trin nhm giUp sinh vién có th tr tham gia hay thirc hin các chiicmg trinh phãt 

trin cong  dng a Vit Narn. 

Mon hçc: Quan h cong chüng 

Ma s mon hoc: BADM5323 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tá torn tat: Mon Quan h cong chUng nghiên cüu cách tao  dirng và duy tn mi 

quan h t& dçp giUa doanh nghip vâi các nhóm cOng chñng nhii: khách hang, nhân viên, 

các chü du tix, di tác, giài báo chI, chinh phU và cong dng. 

Mon hoc: Giao tip lien van hoá 

Ma mon hoc: SEAS63O2 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyêt: Không 

Mo tã tOrn tat: Trong bi cãnh toàn cu hóa vâi vic gia tang sir tiêp xuic cüa Cu 

dan thuc các nn van hóa, các quc gia khác nhau, sinh viên c.n duçirc trang bj các kin 

thirc nn tang v van hóa cüng nhu nhn din duçic nhUng ãnh huang cüa van hóa dn 

qua trInh giao tip. Mon h9c nay nhm trang bj cho sinh viên nhng kin thiirc v van 

hóa, mi quan h giva cac yu t ngôn ngit, van hOa, giao tip. ..cüng nhu nhng ành 

huang cUa van hOa dn giao tip cüa nhüng nguai dn tir các nn van hóa khác nhau. Qua 

mon h9c, sinh viên së hInh thành duçc thai d ton trQng sir da dang và khác bit ye van 
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hóa d có th có cách thirc giao tip phü hgp trong bi cãnh da van hóa cña th6i kS'  hi 

nhp. 

Mon h9c: Thtro'ng mi din tir 

Ma s mon hoc: BADM63O3 S tin chi: 3 

Diu kin tiên quyét: 

Mo tã torn tat: Day là mon hçc cn thit cho sinh viên nhóm ngành Quân Trj Kinh 

Doanh. NhAm trang bi cho sinh viên kin thCrc lien quan dn phuong thiTrc kinh doanh 

trong thôi dai  cong ngh, tinh hInh phát trin thuong mi din t1r hin nay, các rnô hInh 

th.wng mi din tr, hot dng marketing, thanh toán trirc tuyn và các vn d bão an 

trong thuo'ng mti din tr. 

Mon h9c: H thông quãn 1 doanh nghip 

Ma mon hoc: BADM6315 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tà torn ttt: Mon h9c H thng quàn 1 doanh nghip nhm cung cp cho sinh 

viên nhttng kin thiTrc c bàn d tham gia trin khai các h thong thông tin quán 1 cho 

doanh nghip; trong do khóa h9c chü yu d cp dn h thng hoach djnh nguôn lirc 

doanh nghip (Enterprise Resource Planning — ERP). Mon h9c mô tã các thành phtn cüa 

mt h théng ERP, khão sat các quy trInh kinh doanh trong doanh nghip và dánh giá kM 

näng cãi thin hiu suit cña các quy trInh kinh doanh nay dira vào vic lrng diing mOi 

trix?ng ERP cho h thng quãn l doanh nghip. Miic tiêu cüa mOn h9c nay là h trç sinh 

viên tth thành nhung ngithi am hiu v quy trinh kinh doanh dugc thirc hin trên môi 

trirng h thng thông tin toàn doanh nghip. 

Mon hoc: Ky nãng son thão hqp dng 

Ma mOn hoc: BLAW6314 S tin chi: 3 

Mon h9c trithc: Lust  dan sir 2; Pháp lut ye hot dng thuang mii và giãi quyêt 

tranh chp. 
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Mo tã torn tt: Mon h9c K näng soin tháo hccp dng là mon hQc t1r chçn trong 

khi kin thirc chuyên ngành. Mon h9c nay gici thiu khái nirn hçp dng, các hinh thüc 

cüa hçTp dng, các loui hçcp dng dan sir, thuo'ng mii ph bin phát sinh trong thirc tiên. 

Thy thuc vao t1rng 1oti hp dng khác nhau, nguâi h9c se duçc giâi thiu cách dat  ten 

cho m6i hcip dng, nhn din duçcc quyn và nghia vi cüa các ben trong mt hqp dng ci1 

th& các diu khoãn c bàn cAn có cüa hçp dng do, cách thirc trinh bay các diu khoãn 

do và rnt s k nàng khi soan thão rnt hcrp dng cii th nào do. 

Mon h9c: Lut Lao dng 

Ma mon h9c: BLAW63O2 S tin chi: 3 

Mon h9c truâc: Lut Dan sr 2 

Mo tã torn tht: Mon hçc Lust  Lao dng là mon h9c bt buc trong khi kin thirc 

ngành. Ni dung chInh cüa mon h9c nay bao gm Phtm vi diu chinh cña Lust  lao dng, 

nhttng nguyen thc và ngun cüa lut lao dng; quan h phãp 1ut lao dng; h thng 

ngành 1ut lao dng; c ch ba ben và vai trO cüa nha nuâc trong lãnh vrc lao dng; tiêu 

chuAn lao dng quc t; Khái nim, phân loii tranh chp lao dng, nhUng ành huàng cüa 

tranh chip lao dng di vOi quan h lao dng xã hi; nhiing nguyen the giãi quyt va co 

ch pháp lut giãi quyt tranh chp lao dng. 

Mon hçc: Tài chInh cá nhân 

Ma mon hoc: F1NA6313 S tin chi: 03 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tã torn tht: Mon h9c nay nhAm trang b cho sinh viên kin thi.rc v vic 1p k 

hotch tài chInh Ca nhân, quãn l tin t và các djch viii ngân hang, quãn l tin dicing tiêu 

dung và báo him nhân th9. Ngoai ra, no con trang bj kin thiirc co bàn cho sinh viên v 

dAu tu tài san tài chInh, thj trung tài chInh, each nghiên ciru môi tnx?mg dAu tir, xem xét 

hai khIa cnh c bàn trong dAu tu là 1çi nhun và rüi ro cüng nhu khã nãng kim soát và 

hoach djnh tung lai tài chInh cña tirng cá nhân. 
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Mon hQc: Thu và hoat dng kinh doanh 

Ma mon hoc: FINA63 14 S tin chi: 03 

Diu kin tiên quyt: 

Mo tà torn tat: Mon hoc Thu là mt mon hçc duqc xây dirng cho sinh viên thuc 

các chuyên ngành Tài chInh — Ngân hang, K toán — Kiêrn toán và Kinh té - Lut. Mon 

hçc nay cung cp cho cho sinh viên kin thirc Va nn tang i lun v mi quan h và sir 

ành hithng cüa các loti thud dn hoit dng cüa doanh nghip. Mon h9c nay së bao quát 

các chü d sau: Tng quan v thu& sau do di sâu vào các loti thu lien quan dn hoat 

dng cüa doanh nghip bao gm thus xut nhp khu, thu tiêu thii dc bit, thu bão v 

mOi tru&ng, thu giá trj gia tang, thu thu nhp, thu si'r diing d.t, thu tài nguyen. Ngoài 

ra, mon hQc con cung cp cho sinh viên thông tin v Lut Quán 1 thu và nhUng djnh 

huoTig cãi cách thu. 

Mon h9c: Thirc tp 1 

Ma s mon hoc: BADM6316 So tin chi: 3 

Diu kin tiên quyét: 

Mo tã torn tat: Mon h9c Thirc tp 1 nhm trang bj cho sinh viên nhüng k näng, 

kinh nghim thirc t v các hott dng quãn trj nhân lirc cong vic, d giüp sinh viên cO 

th phát huy khá nAng cüa mInh va lam vic hiu qua hn trong môi truäng ngh nghip 

thirc th. Mon h9c ghip sinh viên bit cách tao  dng lrc cho bàn than, có khã näng quãn 1 

thñ gian và quãn trj cong vic khoa h9c, hiu qua, bitt each giao tip ng xir và thuyt 

phc hiu qua, CO khã näng lam vic hçip tác và cong  tác t&. 

Mon h9c: Thrc tp 2- QTKD 

Ma s mon hoc: BADM64O1 SO tin chi: 4 

Diu kin tién quyt: 

Mo tã tOrn tat: Báo cáo thirc tp t6t nghip diiçc t chirc trong hçc k' 10 sau khi 

sinh viên h9c xong các mon chuyên ngành. Vic thc tp tt nghip nhm giüp sinh viên 

tim hiu thuc t, so sánh va vn dicing các kin thüc duç'c h9c, dc bit là kin thi'rc 
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HIU TRIJ'ONG 
U TRIfNG 

chuyên nganh v Quán trj nhân luc (Tuyn diing, dào to, dánh giá, trá luoTig...) vào 

trong thirc t cüa các doanh nghip. ThOi gian thirc hin báo cáo tt nghip là 12 tuân. 

Mon h9c: Khoá 1un tt nghip - QTKD 

Ma s mon hoc: BADM66O1 S tin chi: 6 

Diêu kin tiên quyét: 

Mo tã torn tat: Khoá 1un tt nghip duçc phát trin dira trên báo cáo thrc tp tt 

nghip cia duiçc sinh viên hoàn thành tnxâc do, là hInh thüc thay th thi t& nghip cui 

khoá. Sinh viên có th lira ch9n thirc hin 1 trong 4 hInh thirc khoá 1un tt nghip (phân 

tich tmnh hInh kinh doanh cüa doanh nghip, lap k hoch kinh doanh, nghiên cuiu khoa 

hçc, phân tIch tInh hung) và thirc hin theo Ca nhân. ThOi gian thrc hin khoá lu.n t& 

nghip là 8 tun. 

XII. JJ ctrong chi tiét mon h9c (Phy lyc 3,) 
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