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I.

Thông tin tong quát

1.

Ngành dào tao: Lut kinh t

2.

Ngành dao to tiêng Anh: Business Law

3.

Ma ngành: 7380107

4.

TrInh do dào tao: Dai hoc

5.

Hinh thirc dào tao: ChInh quy

6.

Thi gian dào t?o: 4 näm

7.

Khi liiçing kin thüc toàn khóa (tng s tin chi): 142 tin chi

8.

Van bang tt nghip: Cu nhân.

II.

Muc tiêu dào tao

1.

Myc lieu chung

Dào tto cii' nhân lut kinh te' chO't lu'cing cao Co phm chit chinh trj, thüc trách
nhim di vi xã hi, có sirc khOe, kin thrc và näng hrc chuyên mon trong llnh vrc
ngành lut kinh té' d phát trin ngh nghip va bàn than trong bi cành hi nhp va phát
trin cüa dt nuâc.
2.

Muc lieu cu th

Muc tiêu
cii the

Mota

Kiên thtrc
P01

Trang bi kin thCrc Ca bàn v tx nhiên, x hi và con nguii d phiic vi cho phát
triên nghê nghip va tir hoàn thin bàn than.

P02

Cung cp kin thirc 1 thuy& nn tang va thirc tin thuc cãc 11th virc pháp 1ut và
1ut kinh tê dê giái quyêt các van dê chuyên mon.

K nàng
P03

Giüp ngiiii hçc phát trin k5 näng nhan thirc, k nãng thirc hành ngh& nghip
thuân thl:lc, k nAng giao tiêp rng xu can thiêt thuc llnh virc luat kinh té và cO
the giao tiêp, thirc hin cong viêc, xcr 1' tinh huong dé thc hin các nhiêm vii
1162

Muc tiêu
cu the

Mota
chuyên mon nâng cao tu0ng xtrng voi vj trI ngh nghip.

Mü'c tir chü và trách nhiêm
PO4

Dào tao nãng luc lam vic dôc Ip và theo nhóm trong diu kin lam vic thay
dôi, chiu trách nhiém cá nhân, trách nhiêrn vó'i nhórn trong vic huOTlg dan,
truyên bá, phô biên kin thrc thuôc nganh luât kinh té và giám sat nguài khac
thuc hiên nhiêrn vu.

P05

Giip nguOi h9c xây drng ' thirctrách nhim di vOi Ca nhân, cong dng,
phyc vy dat nrnfic va dao thrc nghe nghip.

thic

III. V trI vic lam sau khi tt nghip
NguO'i h9c sau khi tt nghip có th lam vic tai các vj trI vic lam sau:
1. VI trI vic lam 1: Chuyên viên pháp ch trong các doanh nghip trong và ngoài
nuó'c, t chüc kinh t, a các phông pháp ch, nhân sr, Ban thu ky lãnh dao doanh nghip.
2. VI trI vic lam 2: Chuyên viên pháp 1, thu k nghip viii, tr l cho lut su tai các
Cong ty Lut, Van phOng Lut su, Van phOng Cong ching, Van phOng Thira phát lai,
Trung tam ban dLu giá tài san, Trung tam hôa giâi, Tr9ng tài thuang mai, Trç giüp pháp
l, Chuyên viên tu vn các Trung tam trçi giüp pháp I nhà nuc.
3. Vj tn vic 1am 3: Thu k, Thm tra viên trong Tea an, Co quan Thi hành an dan sir;
Chuyén viên, Kim tra viên trong Vin kim sat nhân dan, COng tác pháp 1ut trong Ca
quan COng an nhân dan.
4. Vj trI vic 1am 4: Chuyên viên pháp ch tai các b phn: nhân sir, hành chInh, tng
hcip, chInh sách, tuyên truyn pháp 1u.t, thu k lãnh do a các Ca quan: Hi dng nhân
dan, liJy ban nhân dan, Sâ, phOng, ban các cp.
5. V1 trI vic 1am 5: Chuyên viên pháp l trong các t chüc chInh trj - xa hi - ngh
nghip, các t chüc quc t, t chirc phi chInh phü NGOs).
6. VI trI vic 1am 6: Cong tác nghiên cu, báo cáo viên pháp 1ut trong các co' sa dào
tao, dun v sr nghip v linh virc pháp 1ut, tu vn hoach djnh chInh sách cOng.
7. Vi trI vic 1am 7: Ca hi nãng cao ngh nghip sau khi dáp irng mt s quy djnh
cfia nhà nithc v tiêu chun, diu kin d duc cp chüng chi hanh nghê hay b nhim

chrc danh ngh nghip:
- Luit sw tham gia khóa dào tao ngh lut su, trãi qua thai gian tp sr hành ngh lut
su, dat yêu cu kim tra kt qua tp sir d cp ching chi hành ngh Lust su.
- Thm phán: có thôi gian cOng tác thirc tin theo quy djnh, tham gia khóa dao tao,,
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nghip vii xét xü, trái qua k' thi tuyn ch9n d b nhim Thm phán Quôc gia.
- Kin, sat viên: có thyi gian cong tác thrc tin theo quy djnh, tham gia khóa dào tao
nghip vu kim sat, có näng hrc thirrc hành quyn cOng t, kim sat hoat dng ti.x pháp, trái
qua kS' thi tuyn ch9n d b nhim lam Kim sat viên.
- Ciup han/i viên: có thi gian cOng tác thirc tin, tham gia khóa dào tao nghip viii thi
hành an dan sir, dat kt qua ki thi tuyn ch9n d b nhim Chp hành viên.
- C'ông cli frng viên, Thfra p/tat lçzi, Du giá viên: tham gia khóa dào tao, bi duOng
nghip vi chuyên môn, có thii gian cOng tác thirc tin, dat kt qua tp sir hành ngh d
cp chirng chi hànki ngh theo quy djnh.
- Cong tác giãng dçiy p/zap luit: sau khi tham gia khóa dào tao, bi du0ng nghip vii
chuyên mOn, có th?i gian cOng tác thirc tin theo quy djnh.
IV. Chuãn du
Chun du ra

Mo tã

Kién thfrc
PLO!: Co cac kin thi'rc co ban v khoa h9c tr nhién và toán h9c d phân tIch và giâi quyt cac
vn dê phát sinh trong cOng vic va cuc sOng. Co kiên thtrc chuyên sau ye tin h9c
PLO2: Co các kin thüc Ca ban v chInh trj, pháp luat, kinh t Va khoa h9c xã hi, nhân van cho
viêc giái thIch, phân tIch nhUng van dé trong cong vic va cuc sOng. CO kiên thcrc chuyên sau ye
ngôn ngCi ting Anh trong hoat dng giao tiêp.
PLO3: Ap dimg cac kin thi'rc thuQc 11th vrc ca s ngãnh phü hcip vâi ngành luat kinh t.
PLO4: Ap ding các kin thUc thuc llnh viIc nganh luat kinh t trong vic van ding, giãi quyt
các van dé chuyên mon.
PLOS: Ap dicing cac kin thi'rc thuc linh virc chuyén ngânh luat kinh th trong vic van dicing, giãi
quyét các van dé chuyén mon bang tiêng Vit hoc bang ngôn ng tiêng Anh trong mt so llnh
virc pháp luat.
PLO6: Ap diing các kin thcrc thuc I1nh virc b trq cho nganh luat kinh t trong vic van dimg,
giãi quyt các van dê chuyén mOn.
K nàng
PLO7: Co k5 nang nhn thi'rc va giãi quy& vn d chuyên mon phCrc tp mt cách thânh thao trong
11th vrc pháp luat.
PLO8: Co k5 nang thirc hành ngh nghip thun thc trong llnh virc pháp luat.
PLO9: CO k5' näng thijc hành ngh nghip dat chuAn trong 11th vrc pháp luat kinh doanh, thi.rong mai.
PLO 10: Co k nang thrc hành ngh nghip thành thao trong 11th virc pháp luat throng mai quc t
bang riéng Viêt hoác liêng Anh
PLOI1: Co k5' nang thrc hành ngh nghip dt chutn trong hot dng tu van, thuang lirang,
hOa giái, dai din bão v quyên và igi Ich hgp pháp cüa doanh nghip hang liêng Vit hoác tiéng
Anh
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Chuân dâu ra

Mo tã

PLO 12: Co k5 nAng giao tip nOi, vit bang Ikng Viçi 1ioc tiêng Anh và phi ngôn ng và lam vic
dat hiéu qua cao trong rnôi truOng Iii nhp. Co k näng nghiên cthi khoa h9c trong các linh virc
khoa hoc. tir nhiên, x hi vâ trong Iinh vie pháp lut chuyên sãu. Sinh viên tOt nghip d?t nãng
1irc ngoi ng khOng chuyên bc 4/6 theo Khung nãng 1irc ngoi ngt 6 b.c dành cho Vit Nam
Nang hyc ti' chfl và trách nhim
PLO 13: Co nàng lu'c lam vic dc 1p và lam vic theo nhOm.
PLO14: Co näng lrc t chirc thirc hin cong vic và h9c hOi, phát trin ban than trong giao tiêp
bang ngôn ngO ting Anh. Tham gia It nhât rnt de tài nghiên ciru khoa h9c theo nhOm nghiên c1ru
do các giãng vién hir&ig dn ho.c tham gia dê tãi nghiên ccru khoa hçc vâi giãng vien.
PLO 15: CO thic trách nhim và dao drc ngh nghip.
V.

Dôi tirçrng tuyn sinh

Thrc hin theo D an tuyn sinh hang nãm cüa Tnthng.
VI. Quy trInh dào to, diu kin tt nghip
1.

Quy trinh dào to

Chiiong trmnh thirc hin theo Quy ch dào tao dai h9c h chInh quy cht luçing cao
theo h thng tin chi hin hành cüa Tnrông Dai h9c M?i Thành phé Hè ChI Minh.
2.

Diêu kin tot nghip

Sinh viên duçic cong nhn tt nghip khi hi dü các diu kin duçic quy djnh bii Quy
ch dào tao di h9c h chinh quy chit 1trng cao theo h thng tin chi hin hành cüa
Tnthng Dai hc M Thành ph H ChI Minh.
VII. Cách thfrc dánh giá
Chrnng trInh si:r ding thang dim 10 d dánh giá mOn h9c, quy di thong duo'ng
sang dim chü và thang dim 4 theo Quy ch dào tao dai h9c h chInh quy cht luqng cao
theo h thng tin chi hin hành ca Trueing Di h9c M Thành ph H ChI Minh.
VIII. Ni dung chro'ng trInh
1.

Câu trüc chtro'ng trInh
So tin chi

STT
1.

Câu trüc CTDT
Kin thu'c giáo dic dai cirolig

,
Tong so

Bat buc

Tir chçn

T' lê
(")

56

41

15

39.4%

11

1.1.

LjluánchInhtri

11

12

Kkn th&c kinh t luát và khoa hoc xã hói nhán van

6

6

1.3.

Kién thi'rc loan, tin hoc và khoa hoc lu

9

9
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S tin chi
Câu trüc CTBT

STT

Tong so

Bat buc

Ttr chQn

T lê
(,")

nhiên
1.4.

Ngoqingi'r

30

30

1.5.

Giáoducthêcht

3

1.5

1.6.

Giáo dyc quácphông— an ninh

8

8

Kién thu'c giáo dic chuyên nghip

76

59

2.

1.5

17

2.1.

Kkn thu-c ca sá (khi ngành, nhóm ngành,
nganh)

20

20

2.2.

Kié'n thu-c nganh

23

21

2

2.3.

Kién thác chuyen ngành

27

18

9

2.4.

Kiénthz,cbtrcr

6

3.
Thuc tp t6t nghip và Khóa Iun tOt
nghip (hoc mon thay the)

6

10

4

4

6

3.1.

Thrctptátnghip

4

3.2.

Khóalunttnghip

6

6

3.3.

MónthaythE

6

6

Tngcng
2.

STT

142

105

37

7 1 0/

100%

Ni dung chtrong trInh

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Tiêng Anh)

Ma mon
hQc

1. Kin thuc giáo dc di clro'ng

Kh6i hrqng kiên
thu'c
L
thuyt

Thc
hành

43.5

12.5

10.5

0.5

a)

Lfiluânchinhtri

1.

Trit hoc Mac - Lenin
Marxist — Leninist Phylosophy

P0L11304

3

0

2.

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

P0L11205

2

0

Chü nghTa Xã hi khoa h9c
ScientJIc Socialism

P0L11206

2

0

Lich si.r Dãng Cong san Vit Nam
History of Vietnamese communist Party

P0L11207

2

0

Tu tu&ng H ChI Minh
HoChiMinhideology

P0L11208

1.5

0.5

5.

53.5%

Ghi
chü

A1
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Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Tiêng Anh)

STT

b)

MA mon
hQc

Kiln thá'c kinh il, luât, khoa hoc xd hôi và nhân van

Kh6i lirçrng kin
thU'c
Ly
thuy&

Ghi
chü

Thuc
hành

6

Chçn trong danh miic cac mon hçc sau:

Kinh tl — Khoa hQc xã hôi nhán van

3

Kinh t hçc di cirong
Basic Economics

ECON63O1

3

Kinh té vi mô 1
Microeconomics 1

EC0N6302

3

Kinh tê Vi mô 1
Macroeconomics 1

EC0N6303

3

Nguyen 1 k toán ting
Principles ofAccounting

ACCO53O1

2

Quãn trj hc (ting Anh)
Princqiles ofManagement

BADM53O1

2

Giao tip trong kinh doanh
Business Communication

BADM63O 1

2

12.

XA hôi h9c di cixong
Introduction to Sociology

S0C16301

3

13.

Tâm1hcdicuong
Introduction to Psychology

SOCI63O2

3

14.

Di crang vAn hoá Vit Nam
Introduction to Vietnamese Culture

VIET63O1

3

15.

An sinh xA hôi
Social Welfare

SWOR63O1

3

16.

Nhân hçc di cucmg
Introduction to Anthropology

S0C16303

3

6.

8.

10

3

Pháp luat
17

Pháp 1ut di ci.rcmg
Introduction to Law

GLAW63O1

3

18

L 1un nhà nuâc và phAp 1ut
Theories of State and Law

BLAW63O1

3

c)

7

Kiln thfrc loan, tin /19c và khoa h9c tr izlziên

2

Chn trong danh mtc cAc mon hçc sau:

3

Toán và logic hoc
19.

Giâi tIch
Analytics

MATH63O1

2
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Ten mon hoc
(Tiéng Vit/Ting Anh)

STT

ivia mon
hQc

Khôi linyng kin
thuc
Ly
thuyêt

Thirc
hành

2

Dai s tuyn tInh
Linear Algebra

MATH63O2

2

1

21.

Xác sut và thng ké
Probability and Statistics

MATH63O3

2

1

22

Thng kê mg diing
Business Statistics

BADM63O2

2

1

23

Logic h9c
Logics

ACC06317

3

2

Tu duy phãn bin
Critical thinking

BLAW63O3

3

Khoa hQc tir nhiên và môi trumg

3

25

Hóa di cuxYng
General Chemistry

CHEM63O1

2

1

26

Sinhh9cdiclxcYng
General Biogly

B10T6201

1

1

27.

Con nguYi vâ môi truTng
Human Environmental Interaction

B10T6301

2

1

2

1

Tin hoc
28.

Tin h9c di cixang
Information Technology Basic

COMP63O1

2

1

2

Tin h9c üng diing
Applied Computer Science

C0MP6302

2

1

Nhp mon tin h9c
Introduction to Info rmatics

ITEC6301

2

1

20

10

0
d)

TilngAnh (hoc ngozi ngfrph4r)

31

Ting Anh nâng cao 1
Academic English 1

GENG1339

2

1

32

Ting Anh nâng cao 2
Academic English 2

GENG 1340

2

1

Ting Anh nâng cao
Academic English 3

GENG1341

2

1

Ting Anh nâng cao
Academic English 4

GENG1342

2

1

Tikg Anh nãng cao
Academic English 5

GENG1343

2

1

Ting Anh nãng cao 6
Academic English 6

GENG1 344

2

1

36.

Ghi
chü
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Ten mon hoc
(Ting Vitrfing Anh)

STT

KhiItrqngkin
thfrc
Ly
thuyt

Thrc
hành

•

Ting Anh nâng cao ''
Academic English 7

GENG 1345

2

1

•

Ting Anh nâng cao 8
Academic English 8

GENG1346

2

1

•

Ting Anh nâng cao
Academic English 9

GENG 1347

2

1

•

Ting Anh nâng cao 10
Academic English 10

GENG1348

2

1

38
39

40

Ma mon
h9c

e)

Giáo duc thi chat

Ghi
din

3

Bt buôc
41.

Giáo due th chit 1
Physical Education 1

PEDUO2O1

1.5

Giáo dic th chat 2: Chn 1 trong các mon sau day:
42.

46.

48.
1)

50.

GDTC2 - Bong chuyn
Physical Education 2-Volleyball

PEDUO2O2

1.5

GDTC2-Bongda
Physical Education 2-Football

PEDUO2O3

1.5

GDTC2 - CAu lông
Physical Education 2-Badminton

PEDUO2O4

1.5

GDTC2 - VO thuât
Physical Education 2-Martial art

PEDUO2O5

1.5

GDTC2 - Bong bàn
Physical Education 2-Table-tennis

PEDUO2O6

1.5

GDTC2-Boi lôi
Physical Education 2-Swimming

PEDUO2O7

1.5

GDTC2 — Bong r
Physical Education 2— Basketball

PEDUO2O8

1.5

Giáo dye quJcphbng - an ninh

5

Giáo dic quc phong và an ninh: Drxng 16i
quc phOng và an ninh cüa Dãng Cong san
VietNam
Nation Defense and Security Education:
National Defense and Security Lines of the
Vietnamese Communist Party

DEDUO3O1

3

Giáo dc quc phông và an ninh: Cong tác
quc phOng và an ninh
Defense and Security Education: Defense and

DEDUO2O2

2

3

816

Ten mon hoc
(Tiêng VitITiêng Anh)

STT

Ma mon
hçc

Khôi hrçing kiên
thfrc
Ly
thuyêt

Ghi
chñ

Thrc
hành

Security Work

52.

Giáo dic quc phOng và an ninh: Quan sir
chung
Defense and Security Education. General
Military

DEDUO1O3

1

Giáo diic quc phOng và an ninh: K5 thut
chin dau bô binh va chiên thuât
Defense and Security Education: Infantry
Fighting Techniques and Tactics

DEDUO2O4

2

2. Kiên thuc giáo diic chuyên nghip
a)

Kièn thfrc co' so' (khJi ngành, nhOm nganh, nganhz)

54

22

13

7

Bt buôc

54.

56.

58.

b)

Lut Hin pháp
Constitutional Law

BLAW63O4

2

1

Luat hành chInh và T ting hành chInh
Administative Law and Adminstrative
Procedures

BLAW63O5

2

1

Luât hInh six
Criminal Law

BLAW63O6

2

1

Luât dan su 1
Civil Law 1

BLAW63O7

2

1

Luât dan six 2
Civil Law 2

BLAW63O8

2

1

Lust t tng dan SlT
Civil Procedure Law

BLAW63O9

2

1

Lut t ting hInh SII
Criminal Procedure Law

BLAW62OI

1

1

Kienthfrcnganh

17

6

Btbuôc

15

6

60.

Pháp !ut v các 1oi hmnh thirong nhân (ting
Anh)
Law on Business Organisations

BLAWS3O6

2

1

61.

Pháp Iut v hoat dng thixong mai (ting
Anh)
Law on Business Activities

BLAW53O7

2

1
MW
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Ten mon hoc
(Tieng Vit/Tiêng Anh)

STT

1Iã mon
h9c

Khi Iirç'ng kin
thfrc
Ly
thuyêt

Thuc
hânh

62.

Phá san va giâi quyt tranh chAp (ting Anh)
Law on Bankruptcy and Dispute Settlement

BLAW52O 1

2

63.

Luât dat dai
LandLaw

BLAW63 10

2

64

Cong pháp quc t (ting Anh)
Public International Law

BLAW5308

3

65 •

Ttrphápqucth
Private International Law

BLAW63I8

2

1

66

K nAng son thão van ban
Drafting Legal Documents

BLAW62O2

1

1

K5 nang vi& và nghien cCru pháp 1
Legal Writing anh Research

BLAW62O3

1

1

•

•

67.

Tuchon:
Ch9n 1 trong các mon sau:

1

2

68.

Luât hon nhân và gia dInh
Marriage and Family Law

BLAW62O4

2

69.

Luât thi hành an dan SLI
Law on Enforcement of Civil Judgments

GLAW63O3

2

1

70

Pháp lut v giao djch bão dam
Law on Secured Transactions

GLAW62O1

1

1

Kiln thik chuyên ngành

18

9

BAt buc

10

9

c)

71.

Luât lao dng
LabourLaw

BLAW63O2

2

1

72.

Luâtthu
TaxLaw

BLAW631I

2

1

73.

Luât thuang mi qu& tA (Ting Anh)
International Commercial Law

BLAW53O3

2

1

Luât si hfru trI tue
Law on Intellectual Property

BLAW63 12

2

1

Luât canh tranh
Competition Law

BLAW63 13

2

1

Thjc hành ngh nghip nganh Luât kinh tA 1
Practice Training 1(Business law 1)

BLAW62O5

2

Thrc hãnh ngh nghip ngành Luât kinh t 2
Practice Training 2(Business 1aw2)

BLAW62O6

2

76.

Ghi
chü

10 I 6 2

STT

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Ting Anh)

Ma mOn
hQc

Ttrchon:
Ch9n 8 tin chi trong các mon sau:

Khôi lu'çrng kin
thtrc
L
thuyét

BLAW62O7

2

Lut du ti.r (ting Anh)
Investment Law

BLAWS2O2

2

80.

Luât ngân hang
Banking Law

BLAW62O8

2

81

K nãng soin thão hçip dong
Contract Drafting Skills

BLAW6314

2

82.

Luât kinh doanh bão him
Law on Insurance Business

BLAW62O9

2

83.

Lut kinh doanh bt dng san
Law on Real Estate Business

BLAW631S

2

84.

Pháp 1ut v xuAt nhp khu
Import & Export Law

BLAW621O

2

85.

Pháp 1ut v chung khoán va thj tnthng chCrng
khoan
Law on Securities and Stock Exchanges

BLAW6211

2

86.

Lust thircrng mai din tix
Law on E-commerce

BLAW6212

2

87.

Pháp 1ut v 1ut sir, k näng tu vn pháp Iut
và tranh t%ing
Lawyers, Legal Advice and Litigation Skills

GLAW63O4

2

88

Pháp 1ut cong dng ASEAN
ASEAN Law

GLAW63O5

3

d)

Thc
hành

8

Luãt môi truong
Environmental Law

78.

Ghi
chü

Kiln thtc b tro'

6

Ti.rchon:
Ch9n 6 tin chi trong các mon sau:

6

89.

Luât ngân sách nhà nircYc
State BudgetLaw

BLAW62 13

2

90.

Luât hoc so sánh
Comparative Law

BLAW6214

2

91.

Lich sir nhâ nirc và pháp 1ut
History of State andLaw

BLAW63 16

3

92

Nguyen 1 k toán (ting Anh)
Princzples ofAccounting

ACCO53OI

2
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Ten mon hoc
(Tieng Vit/Ting Anh)

STT

Ma mon
hçc

Kh6ihrçrngkien
thfrc
Ly
thuyêt

Thirc
hành

Quãn trj h9c ting Anh)
Principles of Management

BADMS3O1

2

1

Marketing cAn ban
Principles of Marketing

BADM6322

2

1

Hành vi t chCrc
Organizational Behavior

BADM63O4

2

1

Kinh th xây dirng
Engineering Economy in Construction

CENG63O1

3

Quãn trj nhân 1irc
Human Resource Management

BADM63 19

2

1

Phát triên cong dong
Community Development

SW0R6302

2

1

Giâi và phát tflfl
Gender and Development

SW0R6303

3

100

Hi nhp kinh th khu vrc Dông Nam A
Economic Integration in Southeast Asia

SEAS63O1

2

1

101.

Quanhcongchüng
Public Relations

BADM632O

2

1

102.

Giao tip lien vAn hóa
Cross Cultural Communication

SEAS63O2

2

1

103.

Phát trin san phm CNSH
Biotechnology Product Development

B10T6202

96.

98.

Quan1'moitrung
• Environmental Management

2

B10T6203

1

Dinh duong ngurn
Human Nutrition

B1016204

2

106

Thuong mi din '
• E — commerce

BADM63O3

2

1

107

H thng hoch djnh ngun lrc doanh nghip
• Enterprise Resource Planning System

ACCO63 11

2

1

104

105.

108.

Tài chinh Ca nhãn
Personal Finance

FINA63 13

2

1

109.

Thuvahotdngkinhdoanh
Tax and Business Operations

F1NA6314

2

1

Giao tip lien vAn hóa (ting Anh)
• Intercultural Communications

ENGL52O6

1

1

ENGL52O7

1

1

110

Dam phán trong kinh doanh (ting Anh)
Business Negotiation

Ghi
chü

12p62Y

STT

MA mon
hQC

Ten mon hoc
(Tiêng Vit/Tiêng Anh)

Khôi ltrqng kin
thfrc
L
thuyt

Thtrc
hành

112

Giao tip trong kinh doanh (ting Anh)
Business Communication

ENGLS2O8

1

1

113.

Quãn trj tài chInh (ting Anh)
Financial Management

F1NA5324

2

1

114.

Tài chinh doanh nghip 1
Corporate Finance 1

FINA63 15

2

1

115

TàichInhquct
International Finance

F1NA6316

2

1

116.

K toán tài chInh I
Financial Accounting 1

ACCO63O1

2

1

117.

Kim toán 1
Auditing 1

ACC06318

2

1

118.

Thanh toán quôc tê
International Payment

F1NA6303

2

1

119.

Thng ké (mg dung
Business Statistics

BADM63O2

2

1

120.

Tin t và Ngân hang
Monetary Policy and Banking

FrNA6307

2

1

121.

Quãn trj chin line
Strategic Management

BADM6324

2

1

BADM6325

2

1

BADM6326

2

1

6

4

BLAW64O1

0

4

Hoc mon h9c thay th Khóa Lun tht nghip
bài 6 tin ehi tin nhUng mon sau:
BLAW66OI

6

0

103.5

38.5

Kinh doanh quéc t
International Bussiness
122. CD: hi nhp kinh t que t ti Vit nam
Vietnam 's Integration In International
Economics
123.

Marketing quc t
International Marketing

3. Thirc tap và khóa 1un tt nghip (hoc mon thay th)
121.

Thirc tp t& nghip
Internship

Ghi
chü

Khóa 1un tt nghip
BA thesis
122.

Các mon h9c tim ch9n thuOc kin th(mc nganh,
và kiEn thüc chuyên nganh cüa ngành Lust
Kinh t;
Tng cong: 142
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Ghi cliii:
De' ä"ám báo dz se' tin chi tIch lIy te'i thié'u theo quy djnh de'i vó'i các mon
hQC ti chQn thuóc kie'n th&c ngành, kiê'n thic chuyên ngành, và kiê'n thic
b trcr, sinh viên có the' chQn các mon hQc tt chQn khác nhau tiy thu3c
tang se' tin chi dd dwc.rc tIch 1z2y trzthc do.
IX. Kê hoich giãng dy (dkie'n)

STT

Ten mon hoc

Ma mon hoc

Khi 1uyng
kiênthfrc
(LT,TH,Ttr
hoc)

Ghi
chu

HQCKY1
Mon bAt buôc:
1

Ting Anh nâng cao 1

GENG 1339

3 (3,0,6)

2

Ting Anh nâng cao 2

GENG1340

3 (3,0,6)

3

Tri& h9c Mac - Lenin

P0L11304

3 (3,0,6)

BLAW63O1

3 (3,0,6)

COMP63OI

3 (2,1,5)

Pháp lut (iw chQn,):
Ly lun nhà nirâc và pháp lut
Tin hoc ('tw chon):
5
Tin hqc di ctrang
HQCK(2
Mon bAt buôc:
1

Lut hin pháp

BLAW63O4

3 (2,1,5)

2

Lut dan sir 1

BLAW63O7

3 (2,1,5)

3

Ting Anh nâng cao 3

GENG1341

3 (3,0,6)

4

Ting Anh nâng cao 4

GENG 1342

3 (3,0,6)

GDQP và AN: Dirng 16i QP va AN cua
Dang C9ng san Viçt Nam

DEDUO3O1

3 (3,0,6)

6

GDQP và AN: Cong tác quc phong Va
ninh

DEDUO2O2

2 (2,0,4)

7

GDQP và AN: Quan sir chung

DEDUO 103

1 (0,1,1)

8

GDQP vãAN: K thut chin du bQ binh V
chien thuat

DEDUO2O4

2 (0,2,2)

9

Giáo diic th chAt 1

PEDUO2O1

1.5 (0,1.5,1.5)

10

Toán và logic hoc (Ut chon,):
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Ten mon h9c

STT

Tu duy phãn biên

Ma mon h9c

Kh6i Itryng
kiênthfrc
(LT, TH, T
h9c)

BLAW63O3

3 (3,0,6)

Ghi
chü

HOC KY 3
1

Luât dan sir 2

BLAW63O8

3 (2,1,5)

2

Lut hành chInh và T ting hành chInh

BLAW63OS

3 (2,1,5)

3

Ting Anh nâng cao 5

GENG 1343

3 (3,0,6)

HOC Kc'4
1

Luât hInh sir

BLAW63O6

3 (2,1,5)

2

Lust t ttng dan sir

BLAW63O9

3 (2,1,5)

Pháp 1ut v cac Ioi hInh thurong nhân
(Ting Anh)

BLAW53O6

3 12 1 5
"

4

Ting Anh nâng cao 6

GENG1344

3 (3,0,6)

5

Ting Anh nâng cao 7

GENG134S

3 (3,0,6)

6

Giáod%1cthchAt2

7

Kinh t chInh tn Mac Lenin

1.5 (0,1.5,1.5)
P0L11205

2 (2,0,4)

HQCKY5
1

K5 näng vit va nghien c(ru phap l

BLAW62O3

2 (1,1,3)

2

Luât dt dai

BLAW631O

3 (2,1,5)

Pháp Iut v hot dng thucing mi (Ting
Anh

BLAW53O7

3 (2 1

4

LutttinghInhsir

BLAW62O1

2(1,1,3)

5

Ting Anh nâng cao 8

GENG 1346

3 (3,0,6)

6

Ting Anh nâng cao 9

GENG1347

3 (3,0,6)

HOC KY 6
1

Luat lao dng

BLAW63O2

3 (2,1,5)

2

Phá san va giãi quyt tranh chap (Ting Anh)

BLAWS2O1

2 (2,0,4)

3

Thirc hành ngh nghip nganh Luat kinh th 1

BLAW62OS

2 (0,2,2)

4

Ting Anh nâng cao 10

GENG 1348

3 (3,0,6)

P0L11206

2 (2,0,4)

BLAW6312

3(2,1,5)

HOC KY 7
1

Chü nghia xâ hi khoa h9c

2

LuâtsâhthitrItuê
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STT

Ten mon hoc

M mOn hoc

Khi ltrç'ng
kiên thtTrc
(LT, TH, Tir
hoc)

3

Cong pháp quc th

BLAWS3O8

3 (3,0,6)

4

K5 nãng son thâo vAn ban

BLAW62O2

2 (1,1,3)

5

Ti.r phAp quc t

BLAW6318

3 (2,1,5)

6

Mon tu' chon kiën thzc ngành

2 (2,0,4)

7

Mon Ut chQn chuyên ngành 1

2 (2,0,4)

Ghi
chu

(*)

HQCKY 8
Mon bt buOc:
1

Ljch sCr Dãng Cong san Viêt Nam

2

P0L11207

2 (2,0,4)

Luâtthu

BLAW6311

3(2,1,5)

3

Lut thuong mi quc t (Ting Anh)

BLAW53O3

3 (2,1,5)

4

Mon ty c/iQn chuyên ngành 2

2 (2,0,4)

(*)

5

MOn hQc thay the Khóa ludn t& nghip 1

2 (2,0,4)

(*)

Khoa hoc tnt n/len và mOi trzthng (tnt chQn):
6
Con nguii và môi tnthng

B10T6301

3 (2,1,5)

HOC KY 9
Mon bat buôc:
1

Thirc hành ngh nghip nganh Lut kinh t 2

BLAW62O6

2 (0,2,2)

2

Luât canh tranh

BLAW6313

3 (2,1,5)

ECON63O1

3(3,0,6)

Kin/i t — Khoa hoc xã hôi nhán van ('tnt
c/ion,):
3

Kinhthhocdicucmg

4

MOn tnt c/on chuyên ngành 3

2 (2,0,4)

(*)

H • CKY1O
P0L11208

1

Tu tiiâng H Chi Mirth

2 (1.5,0.5,3.5)

2

Mon ty chn chuyên ngành 4

2 (2,0,4)

(*)

3

Mon tr chQn kiEn thOc b trçl 1

2 (2,0,4)

(*)

4

Mon tnt c/ion kkn th&c Utrçr 2

2 (2,0,4)

(*)

5

MOn tic chQn kkn thzc Utrçr 3

2 (2,0,4)

(*)

6

Mon hQc thay tU Khóa luan tát nghip 2

2 (2,0,4)

(*)
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Ten mon hoc

STT

Ma mon hoc

Mon hQc thay the' Khóa Iu2n tt nghiêp 3

7

Kh6i ltrqng
kiênthfrc
(LT,TH,T
h9c)

Ghi
chil

2 (2,0,4)

(*)

HOC KY 11
Thrc tp tt nghip
Intership

1

BLAW64O 1

4 (0,4,4)

BLAW66O1

6 (6,0,12)

Khóa 1un tt nghip
BA thesis
Hoc mon hçc thay th Khóa Lun tt
nghip bOi 6 tin chi

2

Các mon h9c tir chn thuc kin thirc nganh,
vâ kin thi'rc chuyên ngành cüa ngành Lut
Kinhth;
Ghi chü:
• LT: Lj thuyê't; TH: Thitc hành,
•

(*,): So' tin chi cO the2 là 2 tin chi hogc là 3 tin chi (thy thuc to'ng so' tin chi dc diwc
tich liiy,).

X.

Ma trn các mon hQc và k näng (Phy lyc 1)

XI. Hiró'ng dn thic hin chiro'ng trInh (Phy lyc 2)
XII. Mo tã mOn hoc
Mon hoc: Trit hoc Mac- Lenin
Ma mon h9c: P0L11304

S tin chi: 3

Mon h9c trtxâc: Không
Mo tà torn tt: Trik hçc Mác-Lênin là mt trong ba b phn cu thành cüa Chü
nghTa Mác-Lênin — mon h9c b.t buc trong chixong trInh dào tao cña khi dai h9c trong Ca
nithc.
Trit hc Mác-Lênin là nhffiig nguyen i trit h9c co bàn do C.Mác, Ph.Angghen và
V.I.Lênin vit nén trên co s k thüa sang tao và phát trin tinh boa trit h9c nhân loai,
tng kt thirc tin và trI tu thii dai; là th giâi quan duy vt khoa hQc và phuGng pháp
1un bin ch(rng, each mang; là nhung quy lu@ chung nht cña sir vn dng và phát triên
cña th giâi nOi chung và s'r vn dng và phát trin cüa xã hi nói riêng.
nghia — phuong pháp 1un sâu sc duqc nit ra tt'r vic nghien cüu Trit h9c Mac17 I 6 2

Lenin có giá tn dinh huâng dung dan cho mi hot dng nhn thirc và thirrc tin cfia con
ngu1i.

Mon hoc: Kinh t chInh tn Mac- Lenin
Ma mOn hoc: P0L11205

So tin chi: 2

Mon hoc tnrâc: Triêt hoc Mac- Lenin
MO tá torn tt: Ni dung chuang trInh gm 6 chuo'ng: Trong do, chuGng 1 bàn ye
di tuang, phuo'ng pháp nghiên ci.ru và chirc näng cüa kinh tê chInh trj Mac - Lenin. Ti'r
chucmg 2 dn chrning 6 trInh bay ni dung cOt lOi cüa kinh t chInh trj Mac - Lenin theo
mic tiêu cüa mOn h9c. Cu th các vn d nhu: Hang hóa, thj tnxrng và vai trO cüa các chü
th trong nn kinh t thj tnrng; San xut giá tr thng du trong nên kinh tê thj trung;
Canh tranh và dc quyn trong nn kinh t thj tmng; Kinh t thj trung djnh hithng xa
hi chü nghTa và các quan h 1i Ich kinh t a Vit Nam; Cong nghip hóa, hin di hóa và
hi nhp kinh t quc t cüa Vit Nam.

Mon h9c: Chü nghia xa hi khoa h9c
M mon hoc: P0L11206

SO tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Trit h9c Mac — Lenin, Kinh t chInh trj Mac — Lenin
Mo tã tOrn tt: Mon h9c chü ngha xa hi khoa h9c là mt trong ba b phn hçp
thành cña chü nghia Mac — Lenin, là kt qua cüa sir vn dung th giOi quan, phuong pháp
lun trit hoc Mac — Lenin và nhng hQc thuyt cüa kinh t chfnh trj Mac - Lenin vào vic
nghiên ciru quy lut tht yu cüa sr ra dôi hInh thai kinh t xã hi cong san chñ nghia;
nhUng vn d chInh trj - xa hti có tInh quy 1ut trong tin trinh cách mng xã hi chñ
nghia trén th giai và trong dôi sang hin thrc a Vit Nam hin nay.

Mon h9c: Lch sir Bang Cong San Vit Nam
Ma mOn hoc: P0L11207

S tIn chi: 2

Diu kin tiên quyt: Chü nghia xã hi khoa h9c
Mon hoc trang bj cho sinh viën sir hiu bit v di tuccng, muc dIch, nhirn vi,
phumg pháp nghiên ciru, hc tp mOn Ljch sCr Dáng Cong san Vit Narn và nhUng kin
thirc c bàn, c& lOi, h thng v sr ra d?yi cüa Dãng (1920 - 1930), qua trinh Dàng lãnh
dao cuc du tranh giành chInh quyn (1930 - 1945), lành dao hai cuc kháng chin chng
18162

thirc dan Pháp và d quc M' xâm luçc, hoàn thành giâi phóng dan tc, thng nhât d.t
nixic (1945 - 1975), lãnh dao cà nurc qua do len chñ nghia xA hi và tiên hành cOng cuc
di mi (1975 - 2018). Qua do khang djnh các thAnh cOng, nêu len các hn ch& tng kt
nhüng kinh nghim v sir lAnh dao cách mang cüa Dãng dê giüp ngui hc nâng cao nMn
thirc, nim tin di vOi Dãng và khâ nang vn diing kin thrc dA h9c vào thrc tiên cOng tác,
gop phn xây d?ng Va bão v To quc Vit Nam xA hi chü nghia.

MOn hçc: Tir ttrO'ng Ho ChI Minh
MA mOn hoc: P0L11208

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Chü nghia xA hi khoa h9c
MOn h9c tu ti.thng H ChI Minh duçic t chüc giàng dy cho sinh viên näm thiir hai
cüa chuong trinh dào to Di h9c. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhüng kin thiirc v ni
dung quan dim cüa H Chi Minh v nhung vn d co bàn cüa cách mang Vit Nam; V
Dàng Cong san và nhà nuic Vit Nam; V dti doàn kt dan tc và doàn kt quc tê; V
vAn hóa, do drc, con ngi.r?i, trong do ni dung c& lOi là dc lQp dan tc gn lin vài chü
nghia xA hi.
Qua mon hçc nay sinE viên duçic nâng cao bàn Iinh chinh trj, yéu nrâc, trung thành
vâi muc tiêu, l tithng dc 1p dan tc g.n 1in chü nghTa xA hi; thy dixçc trách nhim
cüa bàn than trong vic h9c tip, rèn 1uyn d gop phn xây dirng và bào v T quc.

Mon h9c: Kinh t hçc di clro'ng
MA mon hoc: ECON63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Kinh t hçc di cixong là trang bj cho sinh viên nhttng kin thirc co
bàn trong phân tIch kinh t vi mô (cci ch vn hành trong nn kinh t thj tru?mg; các mô
hInh ra quyt djnh cüa các tác nhân riêng lê trong nn kinh t: ngithi tiêu dñng và nba san
xut;...) và các cong ci cn thit d phân tIch các vn d kinh t vi mô (san h.rcmg, lirn
phát, tht nghip,...)

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
MA mOn hoc: EC0N6302

SitIrichi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
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Mo tá torn tat: Trong nn kinh t k hoich hoá tp trung, các quyt djnh v phân b
nguôn hrc duc các nhà hoch dinh tfi Trung uGng dua ra. Nguc Ii, trong nén kinh t thj
trithng, các ngun 1ixc du?c phân b thông qua ca ch giá Ca. Trong nên kinh t thj trung,
các quyt djnh lien quan dn tiêu dung và san xut dêu duc phi tp trung hoá: các h gia
dInh tir quyet djnh v vic phãi lam bao nhiêu và tiêu diing cái gI; trong khi do cac doanh
nghip tir quyt djnh phài san xut cái gI, bao nhiêu và san xut nhu th nào.
N,i dung mon h9c nay gm cO bn phn chInh.
Trong phn du sê gii thiu mO hInh cung, cu &n giàn và hott dng cüa thj
tmng. Ngoài ra, khái nim thng du tiêu dung, thng du san xut cling së duçc gii thiu
va dling d phân tIch tác dng cia chInh sách kim soát giá, chInh sách thu và tra cp cia
chInh phi.
Phn thir hai cia mOn h9c nghién ciru v l thuyt lira ch9n cia ngui tiêu dung Va
tlr nhüng nguyen tc co bàn trong vic ti uu hoá hành vi cia nguôi tiêu ding së xây drng
dng thi.rc cia dung cu thj trtthng.
Phn thir ba nghiên ciru v hành vi cia doanh nghip theo mt trinh tir logic tir 1
thuyt san xut dn l thuyt chi phi và nguyen tc ti da hoá 1çi nhun. Cui cling là xây
dirng dithng cung cia doanh nghip và diRrng cung thj tnxing trong rnt ngành cnh tranh.
Phn thir ti.r cia mOn h9c së trInh bay các mô hInh v Dc quyên, dc quyn nhóm
và cnh tranh dc quy&n d hoàn chinh vic nghiên cüu các cu tric thj truông san phm.

Mon hoc: Kinh t vi mô 1
Ma mOn hoc: EC0N6303

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn t.t: Vi nhling kin thlrc co bàn v Kinh t hçc vi mô duçc cung cap
trong mOn h9c nay, sinh viên có th hiu duçc nghia cia các chi tiêu kinh t vi mO co
bàn (nhu GDP, GNI, CPI, tc do tang truâng kinh t, t' 1 lm phát,...), cách thirc hinh
thành lãi su.t trén thj tri.thng tin t, cling nhu vic ngân hang trung ucmg ding lãi sut
chit khu, dr tnt bt buc và hoat dng nghip v thj tnuông mi nhu là các cOng ci lam
thay di cung tin trong nn kinh t. Ngoài ra, sinh viên cOn cO th phân bia duçic sr khác
nhau gilia các khái nim mt giá - len giá, nâng giá - phá giá cia rnt dng tin và giái
thich dugc sr hInh thành tr giá hi doái trên thj trithng ngoi t và cách ma chInh phi có
th can thip vào thj truàng ngoi t trong tlmg co ch t giá hi doái,,
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Trén ccc s nm bt san lucmg can bang dirge xác djnh nhu th nào trong mô hInh s
nhân cüa Keynes, kt hgp vii các kin thixc trong thj tmng tiên t vã thj trumg ngoIi t,
sinh vién s duac gii thiêu mô hInh IS-LM, mô hInh tng cung- tng câu dê có the hiêu
duoc khi chInh phii thrc hin chInh sách tin t và chInh sách tài khóa thi san lucmg quôc
gia, lam phát và th.t nghip bj ành hi.xrng thu th nào. Cui cüng, cüng thông qua rnô
hInh tng cung-tng cu, sinh viên có th giài thIch dugc mi quan h giüa lam phát và
tht nghip trong ngn htn và dài hin.

Mon h9c: Nguyen 1y k toán
Ma mon hoc: ACCO53O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tt: Mon h9c trang bj nn tang kin tht'rc co bàn v k toán d sinh viên
d9c và hiu dugc thông tin k toán và mô ta dirge qui trinh k toán trong mit doanh
nghip, phiic vii cho vic ra các quyt djnh v quàn l, tài chinh. Ngoài ra, mOn h9c con
trang bj mt s k thut cüa k toán thu tài khoãn, ghi sè, kép, tInh giá, d thirc hành
nghip vii k toán trong doanh nghip thuang mai và doanh nghip san xut.

Mon h9c: Quãn trj hQc
Ma s mon hoc: BADM53O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà tOrn tt: Mon Quán tr hçc là mon h9c nn tang cüa ngành Quàn trj kinh
doanh, së dirgc h9c du tiên trong chuong trInh, giüp sinh viên CO các kin thirc c& löi v
quán trj. Trén ca s& nn tang cüa quãn trj h9c, sinh viên sê hçc các mon h9c nhu: Quàn trj
nhân 1%rc, Quán trj marketing, Quán trj dir an, Quàn trj chin hrqc, và rt thiu các mon
hc ngành và chuyên ngành khác.

Mon hoc: Giao tip trong kinh doanh
Ma s mon hoc: BADM63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Bit each s1r diving các phuGng tin giao tip bang 1ô'i, giao tip
khOng lôi qua ánh mt cü chi, và qua các van ban trên gi.y cüng thu trên Internet là rt
cn thit vài nba quàn trj. Trong thirc t, sir thành cOng cüa nba quân trj tüy thuc
21 6 2

nhiu vào khã näng truyn dt tu ttxô'ng bang là'i nói cüng thu bang van bàn sao cho có bài
bàn, süc tIch, hop 1 d có th thuyt phiic duçic cp trên, cp duâi, dng nghip, hoc các
d& tác kinh doanh hiu va chp nhn nhü'ng d xut hoc nhUng d nghj cüa mInh. Mon
hgc Giao tip trong kinh doath giüp cho sinh viên bitt và thirc hành các k nãng giao tip
d có th tr tin và thàth cong trong giao tip và dam phán vOi mi ngui, dc bit là vâi
di tác kinh doanh.

Mon hpc: Xã hi hçc di ctrrng
Ma mon hoc: S0C16301

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon hçc nay cung cp rnt s khái nim c bàn cña xã hi hçc. Day
là mon hçc nn tang d sinh viên có th h9c các mon tip theo thu Ljch sr XHFI và các 1
thuyt xà hi hgc hin di, Phumg pháp nghiên cru trong khoa h9c xa hôi...
Cung cp nhthig khái nim can bàn cüa xã hOi h9c, giâi thiu rnt s chñ dà, l
thuyt, phucmg pháp cct bàn cüa xA hi h9c. Dng thii sith viên thrc $p phân tIch mt s
v.n d xã hi bang cách 4n dmg cac l thuyt, khái nim dA hçc.
Sau khi h9c xong mOn nay, sinh viên có hiu bitt ban du v các 16i tip cn i
thuyt xA hôi hoc và dc dirn cüa li thin xA hi h9c; v phuong pháp xä hOi h9c; hiêu
bi& v các yu t cu thành xã hOi và van hóa; biu ducic các yu t cu thành nhãn cách;
hiu các 1oi hinh t chüc xà hi và djnh ch xã hi; hiu sr phân thng xã hi; hiu bit v
hin lirong loch lac xä hOi; bit duçic các loai hlnh hành vi tp th và các phong trào xA hi
và cui cinig hiu bit v bin chuyn xA hi và qua trinh hin di hóa.

MOnh9c: Tâm1hQc di cu'o'ng
Ma mOn h9c: S0C16302

S tIn chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo tà torn t&t: Mon Tam l h9c dai cuong là mon hçc nn tang cung cp các kin
thrc cci bàn v tam l cho sinh viên. Mon nay sê giüp sinh viên hiu duçic di tixçing,
phuong pháp nghiôn ciru cüa tam l h9c di cucmg; bàn chat cüa các hin tuclng tam l;
các khái nim và th4t ngC co bàn trong tam i h9c cling thu phAn nào l giãi duqc ccj sâ
thn kinh cüa các hin tucmg tarn l. Day là mon hpc tin d trtthc kin sith viên tip cn
vài khi kin thirc chuyên ngành/
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Mon h9c: Dai ctrong van hóa Vit Nam
Ma mOn hoc: VIET63O1

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tà torn tat: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nhüng kin thirc nn tang v
van hoá Vit Nam. Giiip sinh viên hiu rO han van hoá cña dan tc mlnh d tir do nhn
thrc dñng nhüng giá trj van hOa truyn thng cUa Vit Nam. NhIn li bàn sc và tinh cách
van hóa cUa dan tc d bão ttn, xây drng và phát trin nn van hóa Vit Nam tiên tiên,
dam dà bàn sc dan tôc.

Mon hoc: An sinh xã hôi
Ma mOn hoc: SWOR63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: KhOng
Mo tã torn tat: MOn h9c cung cp cho ngl1i h9c các kin thirc Ca sâ d có th h9c
tt các mon chuyên ngành nhix CTXH Ca nhân, CTXH nhóm, Phát trin cong dng,... Mon
h9c d cp v h thng an sinh xa h)i trên th giâi và tai Vit Nam dng thai cung cp
cách nhIn khái quát han, toàn din han, dy dü han và khoa h9c han dê giài thIch, din
giãi bi cãnh hInh thành mt s6 vn d xä hi ma xã hi Vit Nam dang di m.t nhu các
vn d cüa ngui cao tui, ngtthi khuyt $t, mi dam, ma tüy, nghèo dói, di dan lao
dng,...

MOn hoc: Nhân hçc di cirolig
Ma mon hoc: S0C16303

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Nhân h9c dti cuang ma mon h9c nn tang dành cho sinh vien cac
ngành thuc 1mb vrc khoa h9c xa hi và nhân van. Mon h9c trang bj cho sinh viên nhüng
kin thirc v các vn d ca bàn nht lien quan dn cuc sng con nguii nhu qua trinh tin
hóa cUa loài ngu?i v mt sinh h9c và van boa; các giá trj do con nguii to ra và tác dng
mnh me dn xA hi loài nguYi nhu van hóa, ton giáo, ngôn ngü...; các t chirc xa hi ma
con nguYi là thành viên nhr tc ngui, các hip hi, than tc — hon nhân — gia dInh...
Nhân h9c xem xét tht cã các vn d do dâ tác dng dn cuc sng con ngithi trong các xâ
hôi khác nhau niur th nào.
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Thông qua mon h9c, sinh viên sê có kin thirc tng quát v con ngui dithi cách
tip cn toàn din cüa Nhân h9c d có nn tang kin thtrc h9c tp các mOn h9c khác trong
chucmg trinh dào tao.

Mon h9c: Pháp Iut di cirong
Ma mOn hoc: GLAW63O1

S tin chi: 3

Mon h9c tnxó'c: KhOng
Mo tà tOrn tat: Mon h9c Pháp lut di crnmg là mon h9c trong khi kin thüc giáo
due dai cuang. MOn hoc trinh bay nhthig khái nim ca bàn v Nhà nuâc và pháp 1ut, bao
gm: Ngucn gc, bàn cht, dc dim, chiIrc näng cüa NIià nixrc, kiu nhà nrnic, hinh thi'rc
nhà nuc và phân tIch cu tn'ic cüa b may Nhà nithc, chirc nãng và thm quyn cüa các
ccr quan nba nuOc trong b may Nhà nixOc Vit Nam; Ngun gc, bàn cht, dãc dim cüa
pháp lust, kiu pháp luât, quy phm pháp 1ut, quan h pháp lust, thirc và thrc hin pháp
lut, vi phm pháp luât, trách nhim pháp 1, và Hinh thirc pháp lust; Giâi thiu khái quát
v h thng pháp lut và các ngành h4t trong h thng Pháp lut cüa Nba nuóc Vit Narn,
trinh bay nhüng ni dung co bàn cüa Lut Hành chInh, Lut HInh sir, Lut T ting hInh
su, Lust dan six và Lut T tung dan sir, Lut lao dng, Lut Hon nhân và gia dinh, pháp
1ut PhOng chng tharn nhüng.

Mon h9c: L 1un nhà ntthc và pháp 1ut
M mOn hoc: BLAW63O1

s6 tin chl: 3

Mon h9c tnrOc: Không
Mo tã torn ttt: Mon h9c L luân nba niiâc và pháp lut là mon h9c trong khi kin
thirc giáo dic di cixong. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng l thuyt v ngun
gc, bàn chat và kiu nba nixâc; chrc näng, hInh thüc và b may nhà niicc; nguôn gc, bàn
chit và kiu pháp 1ut; chüc näng và hinh thi.'rc cüa pháp lust; quy pham pháp 1ut; quan h
pháp lu.t; thirc pháp lut; thirc hin và áp dicing pháp 1ut; vi phm pháp lust và trách
nbim pháp 1.

Mon hoc: Giãi tIch
Ma mon hoc: MATH63O1

SétInchi: 3

Diêu kin tiên
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Mo tã torn t.t: Mon h9c duçic tè chic giãng day trong nam thir nhât cüa chixang
trInh dào tao Dai h9c. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thirc v ham sO, do
ham, irng dung cña dao ham, tIch phân, ng diing cüa tIch phân, phuong trInh vi phân,
chui và ham nhiu bin s.
MOn h9c nay rèn luyn cho sinh viên k näng tng hcp, phân tIch, suy 1un và giâi
quyêt van dé.

Mon h9c: Di so tuyn tInh
Ma mon hoc: MAT116302

S tin chi: 3

Diéu kin tiên quyt:
Mo ta torn tat: Mon h9c nay d.rgc t chic giàng day cho sinE viên näm thu nht cüa
chuong trInh dào tao Dai h9c. Mon h9c trang bi cho sinh viên nhng kiên thirc ye: Ma
trn, Djnh thi'rc, H phucing trInh tuyn tInh, KhOng gian véctu, Giá trj riêng, vectci riêng,
chéo hóa ma trân, dang toàn phuong và mt s iirng dung thrc t.
Qua mOn h9c nay rèn luyn cho sinh viên k näng tng hçp, phân tIch, suy lu.n và
giâi quyt vn d.

Mon h9c: Xác sut và thông kê
Ma mOn hoc: MATH63O3

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã tOm tat: Man h9c nay thuc phn kin thuc nën tang, cO vai trO cung cap kiên
thi'rc co bàn v xác suit và thng ké lam co si cho các mon chuyên ngành và CO th 4n
ding trong cuc sng. Ni dung mon h9c giâi thiu các kin thirc co bàn v 1 thuyt xác
sut và thng kê irng diing bao gm: xác suit, lut phân phi xác suit cüa biên ngu nhiên,
thng kê mô tã, l thuyt mu, uóc luçmg tham s& kim djnh giã thuyt và hi qui tuyn
tInh don, và phn mm xir 1 thng ké R i mirc d co bàn.

Mon h9c: Thông kê frng dirng
Ma s mon hoc: BADM63O2

So tin chi: 3

Diu kin tién quyt:
Mo tã torn tt: Mon h9c Thng kê tmg clyng là mOn h9c co s&. Miic dich cüa mOn
hc là trang bj cho sinh viên kin thuc và k nãng v 11ng diing thng kê trong các linh virc,%W
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chuyên ngành: Quàn tn kinh doanh, k toán, tài chInh ngân hang và kinh té. Sinh viên s
duoc cung cp các kin thirc co bàn v thng kê mô tà và thng kê suy din nhu: uóc
lucing, kim dinh giá thuyt thng kê, tirong quan, hi quy tuyn tInh don giãn, phuong
pháp phân tIch tang tru&ng và chi s, bit cách tic hin mt cuc diu tra thng kê và
vit vã trinh bay báo cáo phân tIch thng kê.

Mon h9c: Logic hQc
M mOn hoc: ACCO63 17

So tin chi: 3

MOn hoc trithc:
Mo tâ torn tt: MOn h9c nay nhm trang bj cho sinh viên các kin thic

Ca

bàn v

Logic h9c, sir hinh thành và phát trin ci:ia logic h9c. Hoàn tt mOn h9c, sinh viên hiu rO
các quy 1ut co bàn và các hInh thüc cüa tu duy, giñp sinh viên hInh thành tu duy logic, sfr
diing ti.'r va câu chInh xác trong din dat tuOng, dng thi sinh viên có khã näng suy 1un,
phán doán, chirng minh hoc bác bO vn d mt cách thuyt phitc, cht chë và nht quán.

Mon h9c: Tir duy phán bin
M mOn hoc: BLAW63O3

So tin chi: 3

Mon h9c tnxc: Không
Mo tà torn tat: Mon h9c Tu duy phàn bin là mOn h9c trong khi kin thiirc giáo dic
dai cuong nhrn giüp sinh viên rèn luyn sii nhay ben trong vic phát hin và nhn din
các tlnh hung có vn d, xi l các thông tin, phân tich, 1p lu.n, tng hqp, so sánh, dánh
giá các tinh tit, giãi quyt, ra quyt djnh v các vn d mt cách dung d.n, rO rang, chü
dng, sang tao va hiu qua. Trên co sâ nay, sinh viên có th phân bit dung sai, tránh
nhung sai lm, thiu sot khi h9c tip, lam vic trong m9i ngành ngh và các linh virc khác
nhau. Trong su& th?i gian h9c tap, sinh viên së vn ding nhung khái nim, nguyen i, quy
tc và nhüng k näng tu duy, 1p 1un d giài quyt nhUng vn d cüa bàn than hoc xã hi
quan tarn. Mon h9c nay trinh bay cac ni dung chInh nhu sau (i) Nhung khái nim v tir
duy, (ii) NhUng hinh thüc tir duy, (iii) NhUng quy lut can bàn cña tir duy, (iv) Chüng
minh — bác bô - ngiiy bin, (v) K5 nang tu duy và 1p lun.

Mon h9c: Hóa dai clro'ng
Ma mon hoc: CHEM63O1

StInchi:
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Diéu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tat: Mon h9c Hóa di cuong là mi h9c thuc khi Kin thrc co s& cüa
ngành Cong ngh sinh h9c. Mon h9c nay cung cp các kin thiurc ca bàn ye câu to nguyen
tfr, phãn lng hóa h9c, lien kt hóa hoc, các loai h - pha,...làm ca s d sinh viên tip thu
các mon h9c ca s ngàrth và chuyên ngành sau nay. MOn h9c cO phn thirc hành gi11p sinh
viên lam quen vâi các thit bj (pH k& tñ sky, bn diu nhit...), diing cii (erlen, becher,
éng nghim, pipet, buret,...) trong phOng thI nghim, tr do sir ding các diing cii, thit bj
phiic vii cho h9c tp và nghiên ci'ru sau nay.

Mon hoc: Sinh hQc di ctro'ng
M mon hoc: B10T6201

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: không
Mo tà tOrn tt: MOn Sinh h9c di ci.rang là mon h9c nn tang cho ngânh h9c Cong
ngh sinh h9c, së duçic h9c du tiên trong chuang trmnh, nhârn giüp sinh viên có các kin
thirc ct lOi v các di tuqng sinh h9c, chi trong dn phân loi cüa thirc 4t, dng vat, six
tin hoá cüa sinh giád và da dng sinh h9c. Trên ca s nn tang cüa Sinh h9c di cuang,
sinh viên se hoc các mon hoc nhu: Sinh l thirc v.t, Sinh l dng 4t, Di truyên h9c, và rat
nhiu các mon h9c ngành.

Mon h9c: Con ngirô'i và môi trtrô'ng
Ma mon hoc: BIO 16301

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Hóa di cuang
Mo tã torn tat: Mon h9c trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc co bàn v tài
nguyen, môi truông và các thành phn mOi trtthng, h thng pháp 1ut v quãn l rnOi
trithng và dc bit là mi quan h cüa con ngithi vâi môi tnx?lng và sr phát trin cüa ngui
dã tác dng dn các thành phn cüa môi trtthng nhu th nào cling nhu là các vn d rnOi
truè'ng ma nhân 1oi dang di mat.

Mon h9c: Tin h9c di cirong
Ma mon hoc: COMP63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã tOrn tt: Mon Tin h9c di cuang thuc khi kin thüc giáo diic dai cuong,4../
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trong chucing trInh dâo tao cüa cac ngành, trr các ngành Khoa hc may tInh, Cong ngh
thông tin, H thng thông tin quAn 1.
Mon Tin hçc dai cuang cung cp cho sinh vién không chuyên các ngAnh Cong ngh
thông tin nhOng kin thIrc ca bàn v Cong ngh thông tin dng thai trang bj các k5 näng
ca bàn trong si.'r diving may vi tInh, sr ding các phn mm ing ding thông dicing trong vAn
phông, có nAng 1rc lam vic dc lip, có dao dirc và trách nhim trong sü dicing Cong ngh
thông tin.
Sinh viên h9c và dt mon Tin h9c dai cuong sê dat Chun k5 nAng si:r ding COng
nghê thông tin ca bàn theo Thông tu s 03/20 14 cüa Bô Thông tin và Truyn thông quy
djnh Chun k5 näng sr dxng Cong ngh thông tin áp diing di vâi co quan, t chIrc, cá
nhân tham gia trçrc tip hoc có lien quan dn hoat dung dánh giá k näng sr diing Cong
ngh thông tin.

Mon h9c: Tin hçc irng dyng
MA mon hçc: C0MP6302

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: không
Mo tâ torn tat: Mon hçc Tin h9c iirng dyng trang bj cho sinh viên các kin thirc ca
ban v cci s& dü 1iu, hiu duçic nghTa và vai trj cüa co sr dft lieu, kin thIrc v cci s& dit
lieu quan h, sir d%ing duçic h quAn trj ca sâ dü lieu quan h Microsoft Access müc d cAn
ban d tao ccs sà dC lieu, truy vn dü lieu, tao giao din ngithi dUng và tao báo cáo.
Sinh vién hçc và dat mOn hçc Tin hQc üng diing Se dt yêu cu cUa MO dun k5 nng
10 (MA 11110: Sr ding h quàn trj cci sâ dU lieu) theo thông tix s 03/2014 cUa Bô Thông
tin và Tmyn thông quy djnh Chun k5 nAng sr dung CNTT áp diing di vâi cc quan, t
chüc, cá nhAn tham gia trrc tip hoc có lien quan dn hoat dng dánh giá k5' näng sir
dimg CNTT.

Mon h9c: Nhp mon tin h9c
MA mon hoc: ITEC6301

S tin chi: 3

Diu kin tiên quy&: không
Mo tâ torn tat: Nhp mon Tin h9c là mon hçc du tién cUa chumg trInh dào tao Dai
hçc kh6i ngành Cong ngh thông tin (CNTT).
Mon h9c trang bj cho sinh viên cái nhIn tng quát v ngành hoc, khái quát v
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sii'r phát trin và hInh thành cüa khi ngành CNTT, các kiên thirc cci bàn ye tin h9c cci si
nhu: cu tri1c va hot dng cüa may vi tInh, biu din dU lieu trong may tInh, các h dm
thông ding, khái nim h diu hành, mang may tInh cci bàn.
Mon h9c cung cp kiên thirc lam nn tang cho sinh viên sü ditng t& phn mm tin
hçc van phông (soan thào van bàn, xü l bàn tInh, soan thào trmnh din). Ben canh do mon
h9c ci1ng giâi thiu khái quát các ngh nghip có lien quan khi ngành CNTT tOi sinh
viên.

Mon h9c: Tiêng Anh nâng cao 1
Mãmônhoc:GENG1339

StInchi: 3

Diu kin tiên quyêt:
Mo tà torn tat: Mon Ting Anh Nâng Gao 1 là mOn h9c du tiên trong chucing trInh
ting Anh nâng cao, giüp sinh viên dat chun nãng 1irc ngôn ng du ra B 1 — trInh d
trung cp. Mon h9c cung cp cho sinh viên kin thic, k nang Ting Anh a trInh d tin
trung cp, vâi ni dung gm nMng kin thüc ph quát v th giai.

Mon hoc: Tiêng Anh nâng cao 2
Ma mon hoc: GENG 1340

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Day là h9c phn thir 2 trong chucing trmnh ting Anh nâng cao dành
cho sinh viën khong chuyën ngü. Nui dung mOn h9c nhim trang bj kin thtrc cci bàn ye
ngôn ngU (ngü pháp và tr virng) và phát trin 4 k näng (nghe, nói, d9c và vit) d sinh
viên có th tr giai thiu v minh và giao tip bang ting Anh trong các tinh hung thông
thu&ng. H9c ph.n duçic tang cu?mg tit h9c qua mang (online) nhm nâng cao tinh tir h9c
cüa sinh vién.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 3
M mon h9c: GENG1341

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà tOrn tht: Dày là h9c phn thur 3 cp d nâng cao trong chucing trInh ting Anh
tng quát khOng chuyen. Ni dung mon h9c nh.m trang bj kin thuTrc cci bàn v ngôn ngU
(ngü pháp và tü vimg), phát trin 4 k nang (nghe, nói, d9c và viêt), sur diing tiêng Anh
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trong các tinh hung dôi thkrc và phát trin ni duy phán bin (critical thinking). HQc phn
bao gm thô'i 1u9ng len l&p và tir h9c qua mng.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 4
Ma mOn hoc: GENG1342

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Day là h9c phn thir 4 cp d nâng cao trong chuccng trInh ting Anh
tng quát khOng chuyên dành cho sinh viên dä hoàn thành mOn Ting Anh nâng cao 3. Ni
dung mon h9c nhm trang bj kin thirc ca bàn v ngôn ngU (ngu pháp và tr vrng), phát
trin 4 k näng (nghe, nOi, d9c và vit), sii'r diing ting Anh trong các tInE hung di thirc
và phát trin Pr duy phán bin (critical thinking). H9c phn bao grn thai lucing len ló'p va
tr h9c qua mang.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 5
Ma mOn hoc: GENG1343

S tin chi: 3

Diêu kiên tiên quyêt:
Mo tâ torn tt: Day là h9c phn thir 5 cp d nâng cao trong chung trinh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinE viên dã hoàn thânh mOn Ting Anh nâng cao 4. Ni
dung mOn h9c nhm trang bj kin thrc cci bàn v ngôn ngit (ngft pháp và tü vmg), phát
trin 4 k5 näng (nghe, nói, d9c và viêt), s1r diing ting Anh trong các tinh hung dôi thrc
và phat trin Pr duy phãn bin (critical thinking). H9C phn bao gm thii hxcing len lip và
tir hçc qua mng.

MOn h9c: Ting Anh nâng cao 6
Ma mon hpc: GENG 1344

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Day là hçc phn thir 6 cp d nâng cao trong chucing trInh ting Anh
tng quát không chuyên danE cho sinh viên dã hoàn thành mOn Ting Anh nâng cao 5. Ni
dung mon h9c nh.m trang bj kin thüc ca ban v ngOn ngü (ngu pháp và tir virng), phát
trin 4 k5 näng (nghe, nói, d9c và vit), sir diing ting Anh trong các tinh hung di thrc
và phát trin Pr duy phãn bin (Critical thinking). Hc phn bao gm thii hrqng len 1p và
tir h9c qua mng.
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Mon h9c: Tiêng Anh nâng cao 7
Ma mon hoc: GENG 1345

SO tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Day là h9c phn thir 6 cp d nâng cao trong chucrng trInh tiêng Anh
tng quát khOng chuyên dành cho sinh viên dã hoàn thành mon Tiêng Anh nâng cao 8. Ni
dung mOn hoc nhm trang bj kin thirc ca bàn v ngOn ngU (ngü pháp và tr vrng), phát
trin 4 k5 näng (nghe, nói, dQc và vit), sx ding ting Anh trong các tInh hung di thirc
và phát trin tr duy phãn bin (critical thinking). H9c phn bao gm thxi hrgng len kp và
tr h9c qua mng.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 8
Ma mOn hoc: GENG1346

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: Day là h9c ph.n thi.'r 8 cp d nâng cao trong chuang trInh ting Anh
tng quát không chuyên dành cho sinh vién dã hoàn thành mOn Ting Anh nâng cao 7. Ni
dung mon h9c nhm trang bj kin thüc co bàn v ngOn ngft (ngü pháp và tr vmg), phát
trin 4 k nàng (nghe, nói, d9c và vit), sü ding ting Anh trong các tInh hung diii thirc
và phát trin tu duy phân bin (critical thinking). HQc phn bao gm th?ri luqng len 1p Va
tr h9c qua mang.

Mon hQc: Ting Anh nâng cao 9
Ma mon hoc: GENG1347

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà tOrn ttt: Day là hçc ph.n th(r 9 cp d nâng cao trong chuang trinh ting Anh
tng quát khOng chuyên dành cho sinh viên da hoàn thành mOn Tiêng Anh nâng cao 8. Ni
dung mon h9c nhm trang bj kin thirc co bàn v ngôn ngU (ng pháp và tr vrng), phát
trin 4 k nãng (nghe, nói, d9c và vit), sir dung ting Anh trong các tInh hung diii thirc
và phát trin tu duy phàn bin (critical thinking). H9c phn bao gm thi luqng len lrp và
tir hQc qua mang.

Mon h9c: Ting Anh nâng cao 10
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Ma mon hoc: GENG1348

S tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Day là h9c phAn thu 10 cp d nàng cao trong chuang trInh ting
Anh tng quát khOng chuyên dành cho sinh viên dA hoàn thành mon Ting Anh nâng cao
9. Ni dung mon h9c nh&m trang bj kin thi.'rc co bàn v ngôn ngtt (ngu pháp và tr vixng),
phát trin 4 k5 näng (nghe, nói, d9c và vit), si:r ding ting Anh trong các tInh huông don
tic và phát trin tu duy phán bin (critical thinking). H9c phn bao gm thii krçing len
lop và tr h9c qua mang.

Mon hoc: Giáo duc th chat 1
Ma mOn hoc: PEDUO2O1

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: MOn hc Giáo diic th cht 1 thuc khi kin thüc giáo diic dai
cucmg trong chuang trinh dào tao cüa tt cã các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh viên mt
s kin thrc, k5 näng và thai d cn thit giiip sinh viên bitt sr dpng bài tp th dic lam
phucmg tin d rèn 1uyn nâng cao süc khOe, khâ näng phi hçip 4n dng và phát huy cái
dçp cüa co th.

Mon hoc: Giáo diic th chat 2 - Bong chuyn
Ma mon hoc: PEDUO2O2

S tIn chi: 1.5

DiOu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c giáo diic th chit 2- Bong chuyn thuc khi kin thuxc giáo
d%ic dai cuang trong chuong trinh dào tao cüa tt cá các khoa. Mon hçc cung cp nhttng
kin thIxc và k nàng co bàn cüa mon bong chuyn nhu: Ljch sü hinh thành và phát trMn
mon bong chuyn, nghia tác dng cüa vic tp luyn, k5 - chin thut và các bài tp phát
trin th hrc, cách phOng ngra các chn thucing thuàng gp trong tp 1uyn và thi du
bong chuyn.

Mon h9c: Giáo dyc th cht 2 - Bong dá
Ma mon hoc: PEDUO2O3

SO tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon Giáo diic th cht 2- Bong dá thuOc khi kin thuc giáo diic
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cuong trong chuong trInh dào tto cüa tt cà các khoa. Mon hçc nh.m trang bj và cung cp
kin thirc và k nãng cci bàn cüa mon bong dá: Ljch sr hInh thành và phát triên, ' nghia
tác ding cña vic tp 1uyn, k thut chin thut, phuong pháp t chirc thi d.u, các bài tp
phát triên th hrc, bài tp chin thut trong thi du bong dá.

Mon h9c: Giáo diic the cht 2 - Cu lông
Ma mon hoc: PEDUO2O4

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn t.t: Mon Giáo diic th cht 2 — Cu lông thuc khi kin th(xc giáo dc
dai cuong trong chuang trInh dào tto cüa tt cã các khoa. Mon h9c nhm trang bj và ciing
cp kin thüc ca bàn cüa mon cu lông. GiOi thiu ljch sir hInh thành và phát trin, nghia
tác ding cüa vic tp 1uyn, k thut chin thut, phIrong pháp t chirc thi du, các bài tp
phát trin th hrc, bài tp chin thut trong thi du cu lông.

Mon hoc: Giáo duc the chat 2 - Vô 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 thu.t thuc khi kin thi'rc giáo
diic dti cirong trong chuong trinh dào to cüa tt câ các khoa. Mon h9c cung cap nhüng
kin thirc co bàn v vO thut, giüp sinh viên nâng cao src khóe dng thôi trang bj cho
nhüng k5 näng, k thut VO tir v gn lin vâi cuc sng hang ngày.

Mon h9c: Giáo dic th chat 2 - Bong bàn
Ma mon hoc: PEDUO2O6

S tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon h9c giáo diic th chat 2- Bong bàn thuc khi kin thirc giáo
dic dai cuong trong chuong trInh dào t.o cüa tt cà các khoa. Mon hçc cung cap nhüng
kin thrc và k nàng co bàn cña mon bong bàn nhu: Ljch sir hinh thành va phát trin mon
bong bàn, nghla tác ding cUa vic tp luyn, k - chin thut và các bài tp phát trin th
lirc, cách phOng ngira các chin thuong thuing gp trong tp luyn và thi du bong bàn.

Mon hoc: Giáo duc the chat 2 - Bo'i lôi
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Ma mon hoc: PEDUO2O7

SO tin chi: 1.5

Diêu kin tiên quyêt:
MO tâ torn ttt: MOn h9c Giáo dic t1iê chá't 2- Bai l5i thuc khi kin thiirc giáo diic
dai cuo'ng trong chuong trInh dào tao cüa tt cà các khoa. Mon h9c trang bj cho sinh vién
•mt s kin thirc và k nãng và thai do cn thit, giüp sinh viên hiu bit v

nghia tác

diing cña viéc tap 1uyn Boi Ii, cac bài tp k thi4t boi ch và cách sir dirng có hiu qua các
bài tp do trong cuc sng nhm nâng cao sirc khoê và d phông tai nan trong mOi trtxng
nuac.

MOn hoc: Giáo dic the chat 2 - Bong rô
Ma mOn hoc: PEDUO2O8

So tin chi: 1.5

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tat: Mon Giáo diic th chit 2 thuc khi kin thüc giáo dic dai cucrng
trong chuang trinh dào tao cüa tt cà các khoa. Mon h9c nhm trang bj và cung cp kin
thiIrc co bàn cüa mOn bong r. Gii thiu ljch sr hInh thành và phát triên, nghia tác ding
cüa vic tp luyn, k5 thut chin thut, phirnng pháp ti chrc thi du, các bài tp phát
trin th lirc, bài tp chin thut trong thi du bong r.

Mon h9c: Giáo dc quôc phông và an ninh: Du&ng Ii quôc phông và an ninh
cüa Bang Cong san Vit Nam
Ma mOn hoc: DEDUO3O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: MOn h9c Giáo dic quc phông và an ninh - H9c phn Du&ng li
quc phông và an ninh cüa Dãng Cong san Vit Nam là mt trong 04 mon h9c thuc
Chuang trInh Giáo diic quc phOng và an ninh. Hoàn thành ni dung mon hçc nay së là
mt trong nhüng diu kin d cp Chimg chi Giáo ditc quc phOng và an ninh.
MOn h9c trang bj cho sinh viên nhung kin thirc co bàn, nhüng k näng và nãng 1rc
tr chü và trách thim v dithng 1ii quc phông và an ninh cña Dàng Cong san Vit Nam
trong tInh hInh hin nay.

Mon h9c: Giáo duc quôc phông và an ninh: Cong tác quc phông và an ninh
Ma mon hoc: DEDUO2O2

S tin chi: 2
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Diêu kiên tiên quyêt:
Mo tã torn tt: Mon hc Giáo dc quc phOng và an ninh: Cong tác quOc phOng và
an ninh là môt trong 04 mOn hoc thuc Chi.wng trInh Giáo diic quôc phOng và an ninh.
Hoàn thành ni dung mOn h9c nay së là mt trong nhüng diu kin dé cp chcrng chi Giáo
diic quc phông và an ninh.
MOn h9c nay cung cAp cho sinh viên nhüng kin thi'rc chInh sách pháp 1ut nhà
nuOc v cong tác quc phOng và an ninh trong tInh hInh m9i.

Mon h9c: Giáo diic qu6c phông và an ninh: Quân sir chung
Ma mon hoc: DEDUO 103

SO tin chi: 1

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tã torn tat: Mon hc Giáo diic quc phông và an ninh: Quan s,r chung là mt
trong 04 mOn h9c thutc chuang trInh Giáo diic quc phOng và an ninh. Hoàn thànli ni
dung mOn h9c nay së là mt trong nhüng diu kin d cAp chirng chi Giáo diic quc phOng
và an ninh.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng kin thirc cci bàn v quân sir chung trong
quân d,i nhân dan Vit Nam.

Mon h9c: Giáo dçic quôc phông và an ninh: K5 thut chin du b binh và
chin thuât
Ma mOn hoc: DEDUO2O4

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon h9c Giáo dic quic phOng và an ninh: K thut chin dAu b
binh và chin thi4t là mt trong 04 mon h9c thuc chuong trinh Giáo diic quc phOng và
an ninh. Hoàn thành ne,i dung mOn h9c nay sê là mt trong nhüng diu kin d cAp chrng
chi Giáo dic quc phông và an ninh.
Mon hçc nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc cci bàn v k5' thut chin dAu
bô binh và chin thut tmg ngithi trong chin dAu tin cOng, phOng ngr va lam nhim vi
canh gác.

Mon h9c: Lut Hién pháp
Ma mon hoc: BLAW63O4

S tin chi: 3
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Mon h9c trnâc: Không
Mo tà torn tt: Mon hQc Lut Hin pháp là mon h9c bt buc trong khi kin thrc
co' si ngành. Mon h9c gm 2 phn (phn 1- Khái quát chung v Lut Hin pháp, phn 2
giOi thiêu Môt s ch djnh cia Ngành 1ut Hiên pháp), trang bj kin thic lien quan dn
nhüng nhóm quan h pháp 1ut co bàn nht duçic diu chinh bO'i Lut Hin pháp. Nh&ng
ni dung chinh: Ngành Iut Hin pháp và Khoa h9c lut Hin pháp; Hin pháp và ljch sir
lap hin Viêt Nam; ch do chInh trj, kinh t, ch dO bu cir cüa nrnc Cong hôa Xã hi Chñ
nghia Viêt Nam; quyn con ngui, quyn và nghia vi co bàn cüa cOng dan và quc tjch
Vit Nam. Dc bit, mon h9c gii thiu tng quan v b may nba nuóc và lam rO dja vj
pháp l cüa các co quan hin djnh trong b may nhà rnrâc Vit Nam: QuOc hi, ChInh
phü, Chñ tich nuó'c, TOa an nhân dan, Vin kim sat nhân dan, Hi dng nhân dan, Uy ban
nhân dan, Hi dng Bu cir quc gia và Kiêm toán nba rnthc.

Mon h9c: Luât hành chInh và T6 ting hành chInh
Ma mOn hoc: BLAW63O5

S tin chi: 3

Mon h9c trrnrc: KhOng
Mo tà torn ttt: Mon h9c Lut Hành chinh và T tyng hành chInh là mon hçc bat
buc trong khi kin thirc cci s& ngành, giüp sinh viên cách nhn din, phân tIch, 1p lun,
dánh giá, giãi quyt các vn d tü l thuyt dn thirc tin cña hot dng quàn l hành chInh
nhà nirâc. Ci th& mOn h9c nay sê nghiên ciru các ni dung chInh nhu Tng quan v Lut
Hârth chInh, Chii ih ct'ia Lut Hành chInh, Các hlnh thirc và phirong pháp quàn l hành
chInh va bin pháp bào dam pháp ch trong quàn l hành chinh nhà nrnc.

MOn hoc: Luât hmnh sir
Ma mon hoc: BLAW63O6

S tin chi: 3

Mon h9c trtthc: Không
Mo tá torn tat: MOn hoc Luât HInh sir là mOn hçc bat buc trong khi kin thirc cci
s ngành. Mon h9c nay bao gOm phân chung và phn các ti pham. Phn chung cüa Lut
hmnh su là nhUng quy dinh v khái nim tOi phm vã nhUng van dé lien quan den vic xãc
djnh ti ph?m; khái nim v hInh pht và nbüng vn d lien quan dn xác djnh hinh phat.
Các quy djnh cüa Phn Chung rnang tinb nguyen tac 11ng dicing chung cho vic giài quyt
vi an hInh sir di vi tt cã các ti phm, mang tInh djnh hiró'ng nguyen tc xác
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nhüng vn d ni dung cña vii an. Ph.n Các ti pham trang b cho sinh viên kin thirc v
ti pham ci th& gm cac bài h9c v các nhóm ti phtm nhu các ti xâm phm tInh mang
src khôe, danh du, nhân phm cüa con ngui, các ti xâm phtm s& hüu, các ti xâm phm
trt tir quàn l kinh t, các ti phtm ye chirc vii.

Mon hoc: Luãt Dan sir 1
Ma mon hoc: BLAW63O7

So tin chi: 3

Mon h9c truOc: KhOng
Mo tà torn tat: Mon hQc Lut Dan sir 1 là mon h9c bt buc trong khOi kin thirc co
si ngành. Mon h9c nay giái quyt các vn d lien quan dn quy djnh chung cüa lu.t dan sr
nhii: di t.xç1ng diu chinh và phuong pháp diu chinh cüa lut dan s%r, v trI cüa lut dan
sr trong h thng pháp luât Viêt Nam hin hành, ngun cüa lut dan sr, các nguyen täc co
bàn cüa pháp lut dan sir, giao djch dan sir, di din, thôi han, thñ hiu; các vn d lien
quan dn tài san, quyn sâ hfru, quyn khác cti vâi tài san và thira k.

Mon hoc: Luât Dan sir 2
Ma mon hoc: BLAW63O8

S tin chi: 3

Mon hoc trwc: Luât Dan su 1
Mo tâ torn tat: Mon h9c Lut Dan sr 2 là mOn h9c bt buc trong khi kin thIrc co
s ngành. Mon h9c nay cung cp cho ngui h9c các kin thi'rc pháp lut co bàn v nghia
vu, cac biën pháp bão dam nghia vi, hçTp dng, các loi hp dng thông dimg và trách
nhim bi ththng thit hai ngoài hçip dng.

Mon h9c: Lut To trng dan sr
Ma mon hoc: BLAW63O9

S tin chi: 3

Mon hoc truc: Luât Dan sir 1, 2
Mo tà torn tt: Mon h9c Lut T ti1ng dan sir là mOn h9c bt buc trong khi kin
thrc Co sâ ngành. Mon h9c nay huOng tâi nghiên ciru quan h pháp lut ye tO tiing trong
qua trInh Tôa an giài quyt các vii vic dan sir. Nii dung mon hçc bao grn các vn d chü
yu sau: Tng quan v Lut Ti ting dan sir, Thm quyn dan sir cüa Tea an, Chüng cur và
chüng minh, Bin pháp khn cp tam tWii, ThU tic giài quyt các vi an dan sir và ThU tic
giài quyt vic dan sir.,j
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Mon h9c: Lut To tng Hlnh sir
Ma mon hoc: BLAW62O1

S tin chi: 2

Mon hoc trtxâc: Luât HInh su
Mo tà torn tat: MOn h9c Luat T t1ng HInh sr là mon h9c bt buc trong khOi kin
thirc cor sà ngành. Mon hçc có hai nti dung cor bàn: NhCthg vn d ii lun chung v TTHS
va

cac giai doan t ting ci th trong vic giãi quyt vi an hinh sr. Mon hçc nay nghiên

cru các vn d v khái nim, nhim

v1i,

các nguyen tAc co bàn cüa Lut TTHS; cac quy

djnh cüa pháp luat v chirc näng, nhirn vi, quyn han và mi quan h gifla các co quan có
thrn quyn tin hành t6 ting; nhim vi, quyn han, trách nhim cüa nhfrng ngu&i có thm
quyn tin hành t ting; quyn và nghia viii cüa nhUng ngithi tham gia t ting, cüa các cor
quan, t chIrc và cOng dan; hqp tác quc t trong TTHS; nhüng quy djnh cia pháp lust v
trinh tu, thu tuc khài t, diu tra, truy t, xét xü và thi hành an hinh sr.

Mon h9c: Pháp luât v các lo3i hInh thtroiig nhân (ting Anh)
S tIn chi: 3

Ma mon hçc: BLAW53O6
Mon hoc trtthc: Luât Dan su 1

Mo tá torn t&t: Mon h9c Pháp lust v các I°ai hinh thuong nhân là mon hçc bt
buc trong khi kin thüc ngành. Mon h9c nay bao gm nhftng kin thixc pháp lust v các
loai hinh thuong than thu thàth

lap,

gop vn, clang k kinh doanh, dc dim pháp 1, t

chrc quàn l, t chrc li và giài th cüa các loai hlnh thucing nhãn (doanh nghip tu nhân,
cong ty hçip danh, cong ty trách nhim hEtu han, cong ty c phn, h kinh doanh và hqp tác
xã).

Mon h9c: Pháp 1ut v hot dng thiro'ng mi ting Anh)
Ma mon hoc: BLAW53O7

So tIn chi: 3

Mon h9c tnthc: Lust Dan si 2; Pháp lut v các loai hinh thuong than
Mo tâ torn t&t: Mon hçc Pháp lust v hoat dng thuong mai là mon hçc bt buc
trong khi kin thrc ngành. NOi dung kin thüc pháp li4t v hoat dng thucing mai bao
gm (i) Khai nim, d.c dim v hoat dng thuong mai, thuong than; (ii) Hoat dng mua
ban hang hóa trong nuâc; (iii) Hoat dng rnua ban hang hóa quc t; (iv) Hoat dng mua
ban hang hOa qua sâ giao djch; (v) Các hoat dng djch vi nhu: logistics, giám dinh,
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earth, boat dng trung gian thuong rnai, xiic tin thuang rni và rn5t s hoat dng thrcrng
mai khác và (vi) Ch tài trong thuong mai.

Mon h9c: Phá san và giái quyt tranh chap (ting Anh)
Ma mOn hoc: BLAW52O1

S tin chi: 2

MOn h9c tnxic: Pháp lut v các loai hinh thrnrng nhân; Pháp lut v hoat dng
thixcng mai
Mo tã torn tat: Mon hoc Pháp 1ut phá san và giài quyêt tranh chap là mOn h9c bat
buc trong khi kin thcrc ngành. Ni dung cña mOn h9c nay bao gôm 2 nhóm van dê: (i)
TrInh bay các du hiu pháp l nhn din phá san doanh nghip và hçrp tác xa, di tucYng
và pham vi áp dtng 1ut phá san, các chü th trong giãi quyt phá san và các quy djnh
pháp lut v trinh tr, thu tiic giài quyt yêu cAu rn thu tic phá san di vOi doanh nghip,
hcip tác xã mt khã näng thanh toán. (ii) Xác djnh tranh chp thucing mai và các phuo'ng
thrc giãi quyt tranh chip thuong rnai duqc ap ding trong thirc tin hin nay. Trong do tp
trung trInh bay các ni dung chi tit v các phixang thirc giãi quyt tranh chip thuong rnai
duoc luât dinh va có tInh dc thu trong linh v'çrc thuong rnai nhu: hôa giãi thuong mai Va
tr9ng tài thuong m?i.

MOn hoc: Luât Bat dai
Mãmônhoc:BLAW631O

StInchi: 3

Mon hc truoc: Lust hành chinh và t ting hành chinh
Mo tã torn t&t: Mon hçc Luât Dt dai là mOn h9c bt buc trong khi kin thüc
ngành. Ni dung mon hpc së so luqc qua trInh hinh thành và phát trin cüa ch d s0 hCu
toàn dan v dt dai a Vit Nam qua các thai kS', qua trInh hinh thành và phát trin cña Lut
Dt dai, di sâu nghiên c1ru vào ni dung tung ch djnh quan trQng cüa Lust Dt dai. Cr
th& ni dung mon h9c bao gm các v.n d sau: (i) Nhüng v.n d 1 lun chung v Lu.t
Dt dai, (ii) Hoat dng quán 1 thông tin, dü lieu và tài chinh v dt dai, (iii) Hoat dng
diu phi dt dai, (iv) Quyn và nghia viii cüa nguai sü diing dt và (v) Ca ch bão dam thi
hành các quy djnli cüa Lut Dt dai.

Mon hçc: Cong pháp quc tê (ting Anh)
M mOn hoc: BLAW53O8

Stinchi: 3
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Mon h9c tmc: Không
Mo tã torn tat: Mon h9c Cong pháp quc té là mOn h9c bt buc trong khi kin
thirc ngành. MOn hoc cung cp cho sinh vien nhUng kin thtrc c bàn ye Lut quOc tê dê
hiu rO các dc tnmg co' bàn cüa Lut quc t (khái nim, thuât ngf'r cüa Lut quOc té, các
chü th tham gia quan h pháp Lut quc t, nhung quan h quc t ma ngành Iut nay
diu chinh...); các nguyen thc cc bàn cüa Lut quc t; các 1oi ngun cüa Lut quc t;
nhüng vn d cc bàn cüa quc gia và các vn d dan cu, lãnh th& tranh chip quc t và
giái quyt tranh chip quc t. N5i dung chInh cña mOn h9c nay bao gm: (i) L lun
chung v Luât quc t, (ii) Các nguyen tc co' bàn cüa LuLt quc t, (iii) Ngun ca Lut
quc t, (iv) Quc gia trong Lust quc t, (v) Dan cu trong Lut quéic t, (vi) Lãnh th và
biên gii quc gia trong Lut quéc t và (vii) Lut Ngoi giao và Lãnh sir.

MOn hoc: Ttr pháp quc t
Ma mOn hoc: BLAW63 18

S tin chi: 3

MOn h9c trurc: Lut dan su 1, 2, Lut t tiing dan sir, Lut sâ hüu tn tuê, Lut Lao
dng
Mo tà torn tat: Mon h9c Tu pháp quc t là mOn h9c bt buc trong khOi kiên thiirc
ngành. Mon h9c cung cp kin thüc lien quan dn vic giãi quyt xung dt pháp lut trong
quan h pháp lut dan sir, thuo'ng mai và té, tllng dan sr có yêu to nuâc ngoài, rèn 1uyn
k näng phân tIch tinh hung pháp l trong thirc tin và xác djnh ngun 1ut áp diing d
giài quyt tlnh hung, hlnh thânh nàng lirc lam vic dc 1p và lam vic nhóm. Ni dung
chinh cña mOn nay bao gm (i) Tu cách chü th cá nhân, t chirc có yu tO nuâc ngoài, (ii)
Xung dt v thm quyn giâi quyt vi vic dan slrr, (iii) Xung dt pháp 1ut, (iv) COng
nhn và thi hành bàn an, quyt djnh cüa TOa an, tr9ng tài nuâc ngoài, (v) Nhüng ch djnh
cüa các quan h dan si,x theo nghia rng có yu tO nuOc ngoài.

MOn h9c: K nàng sotn thão van ban
Ma mOn hoc: BLAW62O2

S tin chi: 2

MOn h9c tnrâc: Lut hành chInh và t timg hành chinh
Mo tâ torn tt: MOn hc K' nãng son thão van bàn là mOn h9c bAt buc trong khi
kin thirc ngành. MOn h9c nay trang bj cho sinh viên kin thc v vic xây dirng van bàn
quy phm pháp 1ut; kin thirc và k näng soin thào các 1oi van bàn hành chInh thOng,,,
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diing cllng vi mt s 1oui don thuô'ng gp trong thirc tin cuc song, cOng tác.

Mon hoc: K5 nãng vit và nghiên cfru pháp I
Ma mOn hoc: BLAW62O3

SO tin chi: 2

MOn h9c tnthc: Lut Dan sir 1, 2, Lut Hinh sir
Mo tã torn tat: Mon h9c K näng vit và nghiên ci.iru pháp l là mOn hc bt buc
trong khéd kin thilrc ngành. Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng k näng co bàn v
lap lun, giái quyt tInh hung pháp l và nghiên ciru d tài khoa h9c pháp l. Trên co s
nay, sinh viên cO th vn ding vào hott dng h9c tip, lam vic và nghién cüu trong 11th
virc pháp l.

Mon h9c: Lut Hon nhân và gia dInh
Ma mOn hoc: BLAW62O4

S tin chi: 2

Mon h9c truOc: Lut dan six 1,2
Mo tà torn ttt: Mon h9c Lut Hon nhân và gia dInh là mOn h9c t%r ch9n trong khôi
kin thüc ngành. Mon h9c nay cung cp các kin thirc tOng quát ye Co s& I lun V Co S
pháp 1 trong 11th virc hon nhân và gia dInh, ci th nhu quy djnh v kt hôn, quy dnh v
quan h giüa vçi và chng, quy djnh v quan h giUa cha, mc và con, ngh1a vii cp dung
cüa các thành viên trong gia dInh và chm dirt hon nhân.

Mon hoc: Luât thi hânh an dan sir
Ma mon hoc: GLAW63O3

S tin chi: 3

Mon h9c truàc: Lust T ting dan sir
Mo tà torn tt: Mon hçc Thi hành an dan sir là mon h9c tir ch9n trong khi kin
thirc ngành. Mon h9c nay d cp dn các vn d chung cüa pháp 1ut v thu tVc thi hành an
dan sirt; bin pháp bão darn và cuong ch thi hành an dan sir; phi và chi phi thi hành an dan
sir; khiu ni, t cáo, kháng nghj và xir 1 vi phm v thi hành an dan sir.

Mon h9c: Pháp 1ut v giao dch bão dam
Ma mOn hoc: GLAW62O1

S tin chi: 2

Mon h9c truâc: Lut dan sir 1,2
Mo tâ torn tat: Mon h9c Pháp 1ut v giao djch bâo darn là mon h9c ttr ch9n trong
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khi kin thrc ngành. Mon hoc nay bao gm các ni dung co bàn sau: (i) NhUng quy dnh
chung v bào dam thic hin nghia vii; (ii) Các bin pháp báo dam thrc hin nghia vi; (iii)
Pháp 1ut v hcp dng bão dam thirc hin nghia vi1; (iv) Pháp lut ye dang k bin pháp
bão dam; (v) Pháp 1ut v xir l tài san báo dam.

MOn h9c: Lut Lao dng
Ma mon hoc: BLAW63O2

So tin chi: 3

Mon hoc truâc: Luât Dan sir 2
Mo ta torn tt: MOn hoc Lut Lao dng là mOn h9c b.t buc trong khi kin thirc
ngành. Ni dung chinh cüa mon hQc nay bao gm Pham vi diu chinh cüa Lut lao dng,
nhüng nguyen tc và ngun cüa lut lao dng; quan h pháp lust lao dng; h thông ngành
1ut lao dng; co ch ba ben và vai trO cüa nhà nuOc trong lãnh vrc lao dng; tiêu chun
lao dng quc t; Khái nim, phân loai tranh chp lao dng, nWtng ành hung cüa tranh
chip lao dng di vài quan h lao dng xã hi; nhtng nguyen tc giãi quyt và ca ch
pháp lust giãi quyt tranh chp lao dng.

Mon hoc: Luât Thuê
Ma mon hoc: BLAW63 11

StInchi: 3

MOn h9c trixâc: Pháp lust v các loi hInh thuang nhân
Mo tà torn tat: Mon h9c Lust Thu& là mon h9c b.t buc trong khi kin thirc
chuyCn ngành. NOi dung chinh cüa mon h9c nay bao gm (i) Nhftng v.n d l lun v thu
và pháp lut thu& (ii) Pháp lut v thu xut khu, thug nhp khu, (iii) Pháp luât thu tiêu
thii dc bit, (iv) Pháp lust thug giá trj gia tang, (v) Pháp lut thu thu nhp, (vi) Pháp luât
thu lien quan dn dt dai, (vii) Pháp lut thug khác gm thu tài nguyen, thu mOn bài va
thu bào v rnôi trung, (viii) Pháp 1ut quân l thug và (ix) xir l vi phm. Miic dich cüa
mon luât thus giüp sinh viên cO nhüng kin thirc pháp 1ut trong 11th vrc thus d vn diing
vào các cOng vic thirc t nhir: Thanh tra thug, thirc hin các cong vic cüa can b Hâi
quan, can b , thug theo dung pháp luât, ti.r vn v kê khai, quàn l thu& thirc hin các cong
vic lien quan dn hot dQng dang k, ké khai, np thu theo dung quy djnh cüa pháp lut.

MOn h9c: Luât Thtro'ng mai qu6c t (tiêng Anh)
Ma mOn hoc: BLAW53O3

S tin chi: 3
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Mon h9c truâc: Tu pháp quôc tê
Mo tà torn tat: Mon h9c Lut Thuang mi quc t là mon h9c bat buc trong khôi
kin thirc chuyên ngành. Ni dung chInh cüa mOn h9c nay bao gm (i) Các thiêt ché
thucrng mti trong thuang mi quc t, (ii) Quy ch pháp 1 trong thirnng mi hang hóa,
djch vi quc t (iii) Các bin pháp phOng v thuo'ng mi, (iv) Hçp dng thrnmg mai quc
t, (v) Giãi quyt tranh chap trong hçip dOng thuang mi quc tê.

Mon hoc: Luât S& hfru tn tue
Ma mon hoc: BLAW63 12

SO tin chi: 3

Mon hoc trtró'c: Luât dan sir 1, 2
Mo tà torn tt: MOn h9c Lut S& hü'u tn tu là mOn h9c bt buc trong khi kin
th'rc chuyên ngành. Mon h9c nay cung cp nhüng kin thirc v di ti.xçng dirge bào h
bang quyn s& hthi trI tu (bao gm quyn tác giã, quyn lien quan, quyn sâ hru cOng
nghip và quyn di vâi ging cay trng), diu kin cn dáp 1rng d dirge bão h, chU th
duçic bão h, ni dung bâo h, vic chuyn giao quyn và các bin pháp bào v quyn sà
hUu trI tue.

MOn hoc: Luât Canh tranh
Ma mon hoc: BLAW63 13

S tin chi: 3

MOn h9c tnthc: Pháp 1ut v các 1oi hInh thirong nhân; Pháp 1ut v hot dng
thucmg mai.
Mo tã torn tat: Mon h9c Lut Canh tranh là mon hçc bt buc trong khi kin thirc
chuyên ngành. Ni dung chInh cüa mon h9c nay bao gm Kim soát hành vi hn ch cnh
tranh (chng dc quyn), hành vi cnh tranh khOng lành mnh; co quan quán l cmnh
tranh; diu tra xü l viii vic cnh tranh; co quan và ngixôi tham gia t t1tng ctnh tranh;
diu tra va xir 1 vi phm pháp 1ut v cnh tranh.

Mon h9c: Thuc hành nghé nghip ngành Lut kinh t 1
Ma mOn hoc: BLAW62O5

S tin chi: 2

Mon h9c trixc: Lut t ting dan sir
MO tã torn tat: Thuc hành ngh nghip ngành Lut kinh t 1 là mOn h9c bt buc
trong khi kin thirc chuyên ngành cña ngành Lut Kinh t ti Trithng Di h9c M& Thành
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ph Hè Chi Mirth dành cho sinh vin nàm thir hai. Mon h9c du9'c thit k grn 2 tin chi
thuc hành và 2 tin chi tu hoc.
Tü viéc tIch lily kt hç'p kin thIxc 1 thuyt chuo'ng trInh dào t?o cüa Lut kinh t
mi sinh vién narn thuir 2 ch9n doanh nghip, don vj phü hçrp theo djnh huthng cña giâng
viên dê tIm hiu môi truxng lam vic và uirng diing các kin thuirc dã h9c d thurc hin
nhiing cong vic thurc t tai mi co quan, doanh nghip, don vj nhLn kin tap. Mon h9c
gilp ngui h9c tip cn thrc tin, giñp ngithi h9c nâng cao khà nãng xir l và thurc hin
các cong viêc trong thurc tin bng các kin thuirc dã hoc. Mon h9c duxçic t chüc trong 12
tun thurc hành tai co' quan, doanh nghip có lien quan dn li'nh vurc lut kinh t. Sau do,
sinh viên vit bài thu hoach th hin duçrc nhil'ng ni dung sau: Thông tin dan vj nhn kin
tsp, mO tá cOng viêc thuc hiên, dInh kern theo minh chuirng (h so', tài lieu, thông tin dã
dixçc nghiên cuiru). Tir kt qua cña bài thu hoach và kiên nhn xét cüa dan vj nhn kin
tap, giáng viên ph trách dánh giá kt qua kin tp cüa sinh viên.

MOn h9c: Thçrc hành ngh nghip ngành Lut kinh tê 2
Ma mOn hoc: BLAW62O6

So tin chi: 2

Mon h9c trrnrc: Lut to ting dan sir
Mo tã tOrn tt: Thixc hành ngh nghip ngành Lut Kinh t 2 là mon h9c bt buc
trong khi kin thuirc chuyên ngành. Sau khi sinh viên dã di.rqc trang b! nhüng kin thi.irc ca
bàn v giáo duic dai cuang, kin thuirc ngành, chuyên ngành. Tir vic tIch lily kt hçrp kin
thüc l thuyt v mt s nganh lut co' bàn trong chuo'ng trinh dào tao cüa ngành Lust, mi
sinh vien näm thuir 3 dixçrc giãng viên tix v.n lira ch9n ca quan, dan vj phü hçip theo djnh
huOng ngh nghip d tim hiu rnôi tnrOng lam vic thc tin và uirng dug các kiên thuirc dã
h9c d thirc hin nhUng cOng vic thirc t ti rni ca quan, dan vj tip nli9.n kin t.p. Qua do,
giüp ngui h9c tip can thurc tin, thurc hành k näng xir l và thurc hin các cOng vic trong
thirc tin pháp l bang các kin thuirc dã h9c.

Mon h9c: Lut môi trir?rng
Ma mon hoc: BLAW62O7

S tin chi: 2

Mon h9c trtthc: Lut hành chInh và t tilng hành chInh
Mo ta torn tt: Mon hQc Lut Môi truO'ng là mon hQc ti ch9n trong khi kin thuirc
chuyên ngành. Mon h9c nay duc xác 1p nhm giuitp sinh viên có các kin thuirc ct lOi vV
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Lut Môi truông Vit Nam và Lut quc t v Môi trixèng. Kiên thirc trang hi lam co s&
cho vic nghiên cüu, üng dicing các quy djnh cüa Lut Môi tnthng vào thrc tin cuc sng,
lao dng, san xut, kinh doanh. C th& mon h9c nay bao gOm nhüng ni dung ca bàn sau:
(i) Pháp lut v kiêm soát 0 nhim, suy thoái, sr c mOi truOng; (ii) Pháp lut v sfr diing
có hiu qua ngun tài nguyen thiên nhiên và bão tn di san; (iii) Các hot dng quàn l
nhà nuOc trong linh virc môi trirng và (iv) Nhng kin thirc c bàn ye vn d mOi trung
toàn cu và nhung quyn igi, trách nhim cUa Vit Nam di vOi th giâi trong linh virc
mOi tmng.

Mon h9c: Lut dâu tir (ting Anh)
Ma mOn hoc: BLAW52O2

So tin chi: 2

Mon h9c truOrc: Pháp 1ut v các loai hInh thucing nhân
Mo tã torn ttt: MOn h9c Lut Dâu tt.r là mon h9c tir ch9n trong khi kiên thiirc
chuyên ngành. Mon h9c nay có nh&ng ni dung chInh sau: (i) Tng quan v du ttr và
pháp lust du tu, (ii) Các bin pháp bão dam du lit và pháp lut dâu til, (iii) Các hot
dng du lit kinh doanh, (iv) Thu tic dãng k du lir, quyt djnh chü trwYng dâu lit Va triên
khai dir an du lit, (v) Hot dng du tu ra nucc ngoài và (vi) Du tu cOng và du tu von
nhà nuOc vào doanh nghip.

Mon h9c: Lut Ngân hang
Ma mOn hoc: BLAWÔ2OS

SO tin chi: 2

Mon h9c truâc: Pháp lut v các loai hInh thuong nhân
MO ta torn tat: Mon h9c Lust Ngân hang là mon h9c tir ch9n trong khi kin thirc
chuyên ngành. Nhüng ni dung chinh ci'ia mon h9c nay bao gm Nhüng vn d 1 lun ye
ngân hang và pháp lut ngân hang; dja vj pháp 1 cüa ngân hang nhà nuâc; dja vj pháp l
cüa các t chrc tin diing; pháp lust v quãn 1 tin t và ngoi hi; pháp lut v tin diing và
ngân hang; pháp lut v hot dng cung üng djch vi thanh toán cüa các ngân hang.

Mon h9c: K5 näng son tháo hç'p dông
Ma mon hoc: BLAW63 14

S tin chi: 3

Mon h9c truc: Lut dan sir 2; Pháp 1ut ye hot dng thuong mai và giai quyêt
tranh chp
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Mo tá torn tt: Mon hoc K näng soan thào hqp dng là mon h9c tir ch9n trong khi
kin thtrc chuyên ngành. MOn hQc nay giéd thiu khái nim hqp dng, các hinh thüc cüa
hcp dng, các loai hç dng dan sr, thuong mi ph bin phát sinh trong tic tin. Thy
thuc vão trng loai hçrp dng khác nhau, ngui h9c së dirge giO'i thiu cách dt ten cho
rni hop dng, nhn din duqc quyn và nghia vii cüa các ben trong mt hgp dng cii th,
các diêu khoán co bàn cn có cña hçTp dng do, cách thüc trInh bay các diu khoàn do và
mt s k näng khi soan thào mt hçrp dng c th nào do.

Mon hoc: Luât kinh doanh bão hiêm
Ma mon hoc: BLAW62O9

SO tin chi: 2

Mon h9c trirOc: Pháp lut ye các loi hinh thuong nhân; Pháp lust v hot dtng
thuong mai
Mo tà torn tat: Mon h9c Lut Kinh doanh bão him là mOn h9c tr ch9n trong khOi
kin thiIrc chuyên ngành. Mon h9c nay cung cp cho ngithi h9c nhüng kin thüc pháp l co
bàn v nhung ni dung nhu (i) Nhüng quy djnh chung pháp lut ye kinh doanh bào him:
chü th trong hot dng kinh doanh bào him, diu kin kinh doanh bào him, nguyen tc
hoat dng kinh doanh bào him, phuong thirc giãi quyt tranh chp trong hcip dng kinh
doanh bão him...; (ii) Pháp 1ut v hçrp dng bào him con ngiri; (iii) Pháp lut v hgp
dng báo him tài san; (iv) Pháp 1ut v báo him trách nhim dan sir; (v) Quàn l nhà
nuc trong hot dng kinh doanh bão him.

Mon h9c: Luât kinh doanh bt dng san
Ma mOn hoc: BLAW63 15

SO tin chi: 3

Mon hoc tnróc: Luât dan sir 1, Luât dan su 2
Mon h9c tiên quyt: Lut Dt dai
Mo tà torn tat: MOn h9c Lut Kinh doanh bt dng san là mon h9c tr chçn trong
khi kin thüc chuyên ngành. MOn hçc nay cung cp các kin thüc tng quát v co s l
1un và co s pháp 1 trong lrnh virc kinh doanh bt dng san, bao gm kinh doanh các
loai bt dng san có s.n, bt dng san hinh thành trong tirong lai, và nhüng djch vçi lien
quan dn bt dng san, nhir: mOi giâi, tu vn, quãn 1 bt dng san, san giao djch bt dng
Sfl.A
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Mon h9c: Pháp 1ut ye xuât nhp khâu
Ma mon hoc: BLAW621O

So tin chi: 2

Mon h9c truâc: Pháp 1ut v hot dng thuang mui
Mo tà torn ttt: Mon h9c Pháp 1ut v xut nhp khâu là mOn hçc tir ch9n trong khOi
kin thirc chuyên ngành. Mon Iiçc nay có các ni dung chInh sau: (i) Quàn 1 nhà nuâc v
xut nhp khu, (ii) H thng thñ titc hài quan, (iii) Các bin pháp hành chInh trong xut
nhâp khu, (iv) TInh ch.p pháp 1 cüa mt s chiIrng tü ca bàn và (v) Thanh toán và giao
nhn trong xut nhp khu.

Mon h9c: Pháp 1ut v chung khoán và thi tru*ng chñ'ng khoán
Ma mOn hoc: BLAW6211

S tin chi: 2

MOn h9c trixc: Pháp 1ut v các Ioi hInh thuang nhân
Mo tâ torn tt: Mon h9c Pháp 1ut v chirng khoán và thj trtthng chüng khoán là
mOn h9c tir ch9n trong khi kin thüc chuyén ngành. Mon h9c nay bao gm các ni dung
co bàn sau: (i) Nhüng vn d l lun cu bàn cUa pháp 1ut v chiirng khoán và thj trung
chrng khoán; (ii) Dja vj pháp l cüa các chñ th tham gia vào th tru&ng chiIrng khoán; (iii)
Pháp lust v chào ban chi'rng khoán; (iv) Pháp lut v hot dng giao djch trén thj trir?mg
chi'rng khoán và (v) Quàn l nhà rnthc trong 1mb vrc chirng khoán và thj tnr&ng chüng
khoán.

Mon hçc: Lut thiro'ng mi din tfr
Ma mon h9c: BLAW6212

S tin chi: 2

Mon h9c trtnic: Pháp 1ut v hot dng thuang mai
Mo tã torn tat: Mon h9c Luat Throng mai din tCr là mOn h9c tir chn trong khôi
kin thüc chuyên ngành. Mon h9c nay giâi thiu khái quát v pháp lust thuong mi din
ttr, hçp dng thucmg mi din tCr, pháp lust diu chinb cüa website thuung mai din tCr, xir
l vi phm và giãi quyt tranb chp trong th.rang mi din tCr.

Mon h9c: Pháp 1nt v 1ut sir, k5 näng tir vn pháp 1ut và tranh tiing
Ma mon hoc: GLAW63O4

S tin chi: 3

Mon h9c tnxc: Lu.t T t1ng dan s%r; Lut T tng hinh sr; Lust hànb chInh và t
titng hành chInh
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Mo tà torn tat: MOn hoc Pháp 1ut v 1ut six, k' nãng tu vn pháp 1ut và tranh tllng
là mon h9c tir chon trong khi kin thñ'c chuyên ngành. Mon h9c nay huOng tâi nghiên
ctxu ngh nghiêp lut su và các k nãng cn thit khi hành ngh Iut. Ni dung mOn h9c
bao gm các vn d chil yu nhu Pháp 1ut v Lust six, K näng tu vn pháp lut cüa Lut
six và K' nãng tranh t1ing cüa Lut six.

Mon h9c: Pháp 1ut cong dng ASEAN
Ma mOn hoc: GLAW63O5

So tin chi: 3

Mon h9c trrnic: KhOng
Mo tã tOrn tat: Mon h9c Pháp lut cong dng ASEAN là mOn h9c tir ch9n trong
khi kin thtrc ngành. MOn hoc cung cp cho ngui hpc các kin thirc c bàn và các kin
thirc pháp Ii chuyên ngành v ASEAN, Cong dng ASEAN và pháp lut Cong dOng
ASEAN. Cii th, ni dung cüa mOn hçc gOm 5 van dê chInh nhu sau: (i) Khái quát ye pháp
luât Cong dng ASEAN, (ii) Pháp lust cong dng chinh trj - an ninh ASEAN, (iii) Pháp
luât cong dng kinh t ASEAN, (iv) Pháp Iut cong dng van hóa — xã hi ASEAN, (v)
Các vn d pháp ii c bàn v hçp tác ngoai khi, co ch giãi quyt tranh chip và thrc hin
nghia vii thành viên cüa Vit Narn.

Mon h9c: Lut ngân sách nhà nurc
Ma mOn hoc: BLAW6213

S tin chi: 2

MOn h9c trithc: Lut Hthih chlnh và T tlng hãnh chfnh
Mo tã torn tat: Mon hc Lut Ngân sách nhà nuôc là mOn h9c ttr ch9n trong khôi
kin thirc b tror, giüp sinh viên cách nhn din, phân tIch, 1p 1un, dánh giá, giãi quyêt
các vn d tr 1 thuyt dn thrc tin pháp 1 cüa ngân sách nhà nuâc. Mon h9c nay Se
trinh bay các ni dung chInli nhu Tng quan v ngân sách nhà nuic, Ch d pháp l v
quân l ngân sách nhà nuOc, Quy trinh ngân sách nhà nuc và Quàn l và xir 1 vi pham
v ngân sách nhà nithc.

Mon hoc: Luât hoc so sánh
Ma mon hoc: BLAW62l4

S tin chi: 2

Mon h9c trtxâc: KhOng
Mo tã torn ttt: Mon h9c Lut hçc so sánh là mon h9c tr chQn trong khi kin
48 I 6 2

b trq. Mon h9c nay giüp sinh viên nhn bit duçic các hin tuclng pháp lut, xr l các
thông tin, phân tIch, Ip lun, dánh giá, giài quyt các vn d, xây drng co s phucng
pháp 1un d nghiên cüu nhQ'ng quy lut xâm nhp pháp lut nuôc ngoài vào pháp lut
quc gia và tip thu giá trj pháp l, nhung quy tc pháp lut gifla các h thng pháp 1ut
th gió'i. Trén co sâ nay, sinh viên có th dua ra các dir báo pháp 1ut, djnh hiió'ng và hoàn
thin han trong Ip pháp; áp diing xây drng pháp 1ut quc gia trong trng trung hçp,
trng giai doan phát trin cüa xã hi; hoàn thin pháp 1ut quc gia trong các linh virc pháp
1ut; nâng cao nhn thrc xa h5i trong vic tuân thu pháp 1ut (trong quan h trong nuc và
trong quan h quc ti). Mon h9c nay dixçxc trInh bay vâi các ni dung chInh nhu sau: (i)
Ttng quan v Lut h9c so sánh, (2) Các h théng pháp 1ut chü yu trên th giói, (3) H
thng pháp 1ut Dan lust (civil law), (iv) H thêng pháp lut Thông lut (Common law),
(v) H thng pháp 1ut XHCN, (vi) H thng pháp 1ut ton giáo (hi giao).

Mon h9c: Ljch sir nhà niroc và pháp 14t
Ma mon h9c: BLAW6316

S tin chi: 3

Mon h9c truâc: Không
Mo tà torn tat: Mon h9c Ljch sir nhà rnxOc và pháp 1ut là mOn h9c tir ch9n trong
khi kin thrc b tr?. Mon h9c nay cung cp nhüng kin thirc nn tang, ca bàn v nhà nuâc
và pháp lut din hInh trén th gi&i (tr thai kS' chim hiru no i cho dn giai don xã hi chü
nghia) và nhà nuOc và pháp lut Vit Narn (tir khi mi hInh thành cho dn phong kin Vit
Nam giai don dc lap, tir chü). Mon h9c nay bao gm hai ni dung ca bàn là (i) Ltch sir
nhà nuOc và pháp lust th giâi và (ii) Ljch sr nhà nirâc và pháp 1ut Vit Narn.

Mon h9c: Nguyen 1 k toán (ting Anh)
Ma mon hoc: ACCO53O1

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tà torn tat: Mon h9c trang bj nn tang kin th'ic ca bàn v k toán dé sinh viên
doc và hiu duçic thông tin k toán và mO tá duçc qui trInh ké toán trong mt doanh
nghip, phic vi cho vic ra các quyt djnh v quán 1, tài chInh. Ngoài ra, mOn h9c cOn
trang bj mt s k5 thut cüa k toán nhu tài khoàn, ghi s kép, tInh giá, ... d thirc hành
nghip vii k toán trong doanh nghip thiiang mai và doanh nghip san xut.
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Mon h9c: Quãn trj hQc (ting Anh)
MA mon hoc: BADM5301

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tA torn tt: Mon QuAn trj h9c là mon hpc nn tAng cüa ngành QuAn tij kinh
doanh, së duçc h9c du tiên trong chixong trinh, gitp sinh viên có các kin thrc ct lôi v
quAn trj. Trên co sâ nn tAng cüa quAn tn h9c, sinh viên s hçc các mOn h9c nhu: QuAn trj
nhân hrc, QuAn trj marketing, QuAn trj dr an, QuAn trj chin luçic, và rt thiu các mon
h9c ngành và chuyên ngành khác.

Mon h9c: Marketing can bàn
MA s mon hpc: BADM6322

So tIn chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tA torn tt : Mon h9c nAy trang bj nhUng kin thüc cAn bàn v Marketing, nên
chü yu là giâi thiu cAc khAi nim trong khoa hçc marketing d sinh vién có kin thüc
nn tir do h9c tip mon Quàn tn marketing, marketing djch vii, nghiên ciru marketing
D h9c tat mon nAy, sinh viên nén h9c trrnc mOn Kinh t vi mô vA trang bj nhftng kin
thüc tang quát v kinh t- xA hci.

Mon hpc: Hành vi to chfrc
MA sa mOn hoc: BADM63O4

So tin chi: 3

Diu kien lien quyl:
Mo tA torn t&t: Mon hQc mô tA nhüng mai lien h giia các hãnh vi trong t chrc vâi
cOng viec cüa nhA quãn 1. Tr do giüp hc viên cO tha hi&u duçic nhUng yu t Anh huOng
dn sr nhn thurc cUa các cA nhãn trong t chüc, giá frj vA sir hài lông ciia nglx?Yi lao dng.
H9c viên cüng sê bit c.n phAi t chIic nhu th nào da qua tninh truyn thông trong t chc
dt dtrçrc hieu quA. Mon hçc CO quan h chat chê vth mOn QuAn trj nhãn 1irc.
Mon hçc: Kinh t xây diyng
Ma mon hoc: CENG63O1

S6 tIn chi: 3

Diu kien tiên quyt: KhOng yêu câu
Mo ta tOm tt: Mon hçc nay së cung cp cho hçc viên các kin thurc nn tAng ccr bàn
v v viec so sánh, dánh giá phuxrng an kinh t k5 thut irng ding trong ngành xây drng
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Mon hoc: Quán tn nhân lu'c
S tin chi: 3

Ma so mOn hoc: BADM6319
Diu kin tiên quyt:

Mo tà torn tat: Mon h9c quãn trj nhân lirc cung cp nh&ng kin thirc co bàn

va

cac

cong ci cn thit v quàn 1 con ngui trong mt t chirc. Mon h9c quàn trj nhân hrc có
mi quan h cht chë vri mon Quán trj h9c và Hành vi t chrc.

Mon h9c: Phát triên cong dông
Ma mOn hoc: SW0R6302

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: COng tác

xa

hi nhp mOn, An sinh xã hi, Xã hi h9c di

cuong.
Mo tà torn tt: Giüp sinh viên hiu rO khái nim cong dng, phát trin cong dng và
phuong pháp t chrc và phát trin cing dng. Hiu rO rni1c dIch, ni dung, bin pháp ti
chirc và phát trin cong dng, chñ trQng dc bit xây dirng ngun lirc và to quyn hrc cho
cong dng d giâi quyt các vn d hin ti, tuo'ng lai d phát trin bn vUng.

Mon h9c: Gi&i và phát triên
Ma mOn hoc: SW0R6303

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Xã hi h9c di ci.rong
Mo tá torn tat: Giüp sinh viën

CO

nhUng hiu bit v giài m9t cách khoa h9c

Va

cO

h th6ng. Sau mon h9c, sinh viên cO th vn dmg nhctng 1 1un co bàn v GiOi và Phát
trin d phân tIch các vn d : gii trong lao dng — ngh nghip, trong giáo dic, y t, van
hoá, chInh sách xã hi ... Mon h9c cho thy vai trô giii trong sir phát trin cüa xà hi Vit
Nam. Mon hçc cüng thra ra cách thirc lng ghép Gii trong các chuong trInh, dir an phát
trin nhm giüp sinh viên có th tir tharn gia hay thrc hin các chixung trInh phát trin
cong dng & Vit Nam.

Mon h9c: Hi nhp kinh t khu vrc Bong Nam A
Ma mon hoc: SEAS63O1

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tá torn tat: Khu virc DOng Nam

A có xut phát dim v kinh t thp hon nhi
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khu vrc khác, nhung tü du thp niên 1 990s dã ni len thành mt khu vixc phát trin näng
d5ng vói nhjp d tang tnrmg kinh t nhanh hang d.0 trong nn kinh t th gii. Do là kt
qua cüa qua trInh dy mnh hop tác giüa các quc gia trong khu virc (và gi€a khu virc vi
phn con lai cüa th giri) k tü sau Hi nghj thucing dinh ASEAN 1n thir tu vào tháng
01/1992. Nói khác di, vic nâng cp quan h hi nhp kinh té khu virc vi nhüng buâc di
hop l d thich nghi vOi tin trInh toàn cu hóa din ra nhanh chóng trên th gii thi gian
qua là nguyen nhân ca bàn cüa nh€ng thành tru phát trin kinh t - xã hi tt dçp hin nay
tti các quéc gia ASEAN. Nghiên ciru nm rO bàn chat quan h hi nhp kinh t cüa khu
virc Dông Nam A d có th khai thác tt nht nhüng co hi phát trin tr do là mt yêu cu
CG

bàn di vOi can bô hoch djnh chInh sách cüa các chinh the kinh t tr cp doanh nghip

cho dn ngành hang, dia phrning và nn kinh t quc gia. Trên c s do, mOn h9c nay
duçc thit k dành cho sinh viên di h9c ngành Dóng Narn A', vOi ni dung bao gm 3
phn nhu sau:
(1)

Trmnh bay các vn d co bàn cüa quan h hi nhp kinh t quc t trong bi

cánh toàn cu hóa (chuung 1, 2, 3).
(2)

Phân tich các djnh ch hop tác trong tin trInh hi nhp kinh t khu vrc

DOng Nam A (chuong 4, 5, 6).
(3)

Nghiên ciru tác dng cüa hi nhp kinh t khu virc dn sr phát trin kinh t -

xã hi cüa các quc gia Dông Nam A (trInh bay danh miic các báo cáo chuyên d, phân
cong sinh viên nghién cu thirc hiên theo nhOm, dành it nht 1/3 thii hrçng cüa mon h9c
cho các nhóm thuyt trinh và thào lun).

Mon h9c: Quan h cong chüng
Ma s mOn hoc: BADM632O

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: MOn Quan h cOng chng nghiên ciru cách to dirng và duy trI mi
quan he tt dep giüa doanh nghip vâi cac nhórn cOng chüng nhu: khách hang, nhân viên,
các chü d.0 ti.x, di tác, giài báo chI, chinh phü Va cong dng.

MOn h9c: Giao tip lien van hoá
Ma mon hoc: SEAS63O2

StInchi: 3

Diu kin tiên quyt: Không ,(
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Mo tà torn t.t: Trong bi cãnh toàn cu hóa vi vic gia tang sir tiêp xiic cüa cr dan
thuc các nn van hóa, các quc gia khác nhau, sinh viên cn ducic trang bj các kin thrc
nn tang v van hóa cüng nhu nhn din duçic nhffig ãnh hithng cüa van hóa den qua trInh
giao tip. Mon hQc nay nhm trang bj cho sinh viên nhitng kin thrc v van boa, mi quan
h giüa các yu t ngôn ngü, van hóa, giao tip. .cüng nhu nhung ánh huO'ng cña van hóa
dn giao tip cüa nhüng ngiRi dn tü các nn van hóa khác nhau. Qua mon h9c, sinh viên
së hmnh thành dixçc thai d ton tr9ng si,r da dang và khác bit v van hóa d cO th có cách
thirc giao tip phñ hçp trong bi cãnh da van hóa cüa thai kS' hi nhp.

MOn h9c: Phát triên san phâm CNSH
Ma mOn hoc: B10T6202

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tt: MOn Phát trin san phm cong ngh sinh h9c là mOn h9c tçr ch9n
chuyên ngành cfia chuong trInh dào tao cü nhãn ngành Cong ngh Sinh h9c. Mon h9c
cung cap cho sinh viên các kiên thirc lien quan den vic thit kê và phát triên các san phâm
CNSH. Mon h9c cung cp cho sinh viên các kin thüc lien quan dn vic thit k và phát
trin các san phm CNSH theo thu cu thj tru?mg. Các ni dung trinh bay mang tInh h
thing, duâi góc d quân 1 nhu mt dr an da chrc nãng. Mon h9c cO lien quan ch.t chë
dn nhung kin thirc v cong ngh, quán l chit luçmg sn phm, Marketing, quàn trj dir
an, quãn trj thuong hiu, nghiên ct'ru thj tnthng,

Mon h9c có nghTa thirc tiên cao, no

dOi hói su kt hçip và vn diing kin thrc, các nguyen i d phân tich và giái quyt các tinh
hung ci th cUa san xut vã thj tnr6ng.

Mon h9c: Quán 1 môi trtrô'ng
Ma mon hoc: B10T6203

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt: Pháp 1ut dai cuong
Mo ta torn ttt: Mon h9c nay cung cp cho sinh viên nhüng tn thüc khái quát v các
cOng cir duqc sr diing d quàn l môi tnrông, giüp sinh viên n.m dugc hInh thcrc quân l
môi trtRing a Vit Nam, ciing nhu 1ut báo v Môi tm?mg cUa Vit Nam. Thông qua mOn
h9c, sinh viên có duçic nhüng khài nim co bàn trong lTnh virc quãn 1 môi truO'ng cii th
thu chi s mOi tru?Yng, tiêu chun môi trung, quan trc môi tnthng. Ben earth do, môn,J
hoc
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cüng cung cp nhCmg kin thrc tng quan v môi tnrrng giüp sinh viên có thr?c djnh
hithng t& sau khi ra tmng minh

se

lam trong linh virc nào cña môi trumg.

Mon h9c: Dinh throng ngtrôi
Ma mon hoc: B10T6204

So tin chi: 2

Diu kin tiën quyt:
MO tã torn tt: Day là mon h9c nn tang cung c.p kin thirc cho sinh viên giai dotn
chuyên ngành sau khi dã nm v&ng các kin thirc dai cuong, giüp sinh viên có kin thirc
v dinh throng và sue khOe. Dng thi áp diing kin thirc trong vic xác djnh cu true ccr
th và nhu cu dinh duO'ng, xac 1p mi quan h tuo'ng h6 giüa các thành phn dinh duOng
cüng tInh can di v giá trj dinh thrO'ng và näng luqng khu phn.

Mon h9c: Thiro'ng mi din tfr
Ma s mon hoc: BADM63O3

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà torn tt: Dày là mOn h9c cn thit cho sinh viên nhóm ngành Quãn Trj Kinh
Doanh. Nhm trang bj cho sinh viên kin thirc lien quan dn phrning thrc kinh doanh
trong thi di cOng ngh, tInh hInh phát trin thixang mi din tr hin nay, các mô hInh
thrnimg mi din tir, hot dng marketing, thanh toán trrc tuyn và các vn d bão an trong
thiicmg mi din tr.

Mon h9c: H thng hoich djnh ngun hrc doanh nghip (ERP)
Ma mon hoc: ACCO63 11

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyét: Không
Mo ta torn tt: Mon h9c nhm cung cp cho sinh vién nhüng kin thüc v h thng
thông tin doanh nghiêp huàng tIch hcp trén mOi truông ERP bao gOrn quy trInh kinh
doanh, hoach dinh trong t chüc, dOng s

lieu

k toán trên h thng và kim soát h théing.

Mon h9c giâi thiu cac khái niêm, thut ng€ ca bàn và giãi thIch cho ngu?i hQc nhüng tác
dng cüa vic 1ng ditng h thng ERP vào t chuc. Ben c.nh dO, ngui hQc duqc tiëp cn

vâi giãi pháp ERP c1i th.

Mon hoc: Tài chInh cá nhân
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Ma mon hoc: FINA63 13

SO tin chi: 3

Diêu kin tién quyêt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c nay nhm trang bj cho sinh viên kin thüc v vic 1Lp k
hoach tài chinh cá nhân, quàn I tin t và các djch vii ngân hang, quãn 1 tin diing tiêu
ding và bão him nhân th9. Ngoài ra, no cOn trang bj kin thic co' ban cho sinh viên v
du tr tài san tài chinh, thj truO'ng tài chinh, cách nghiên cü'u môi truO'ng du tu, xem xét
hai khia cnh cci bàn trong du tu là igi nhun và rüi ro cflng nhu khà nãng kiêm soát và
hoich djnh tucing lai tài chinh cña trng cá nhân.

Mon h9c: Thuê và hott dng kinh doanh
Ma mon hoc: FINA63 14

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon h9c Thu là mt mon h9c dirge xây dirng cho sinh viên thuc
các chuyên ngành Tài chinh — Ngân hang, K toán — Kim toán và Kinh t - Lut. Mon
h9c nay cung cp cho cho sinh viên kin thüc và nn tang 1 lun v mi quan h Va si,r
ãnh huâng cüa các loti thu dn hott dng cüa doanh nghip. Mon h9c nay sê bao quát
các chü d sau: Tng quan v thu, sau dO di sâu vào các loai thu lien quan dn hoat dng
cüa doanh nghip bao gm thu xut nhp khu, thu tiêu thii dc bit, thu bão v môi
trlxng, thug giá trj gia tang, thu thu nhp, thug sir ding dt, thug tài nguyen. Ngoài ra,
mon h9c con cung cp cho sinh viên thông tin v Lust Quãn 1 thu và nhu'ng djnh huO'ng
cái each thuë.

Mon h9c: Giao tip lien van hóa
Ma mon hoc: ENGL52O6

S tin chi: 2

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tã torn tht: Mon h9c cung cp kin thüc tong quát ye linh virc giao tip lien van
hóa, có cci sâ 11 thuyt dugc nghiên ciiru trên 50 näm tth li day. Trng tam mOn h9c khai
thác các khIa cnh lien quan dn ngôn ngü và vic h9c ngôn ng1r trong thi kI mô' cüa. Ni
dung cña mon h9c giüp ngithi h9c nâng cao khá näng giao tip vi nhi±ng ngui dn tir các
nn van hóa khác thông qua các hott dng lOp nhm xây dirng thüc v six khác bit v
van hóa, chip nhn sir da dang, và hOa hgp vOi cong dng quc tê
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Mon h9c: Dam phán trong kinh doanh
Ma mon hoc: ENGL52O7

S tin chi: 2

Diêu kin tiên quyêt:
MO tã torn ttt: Dam phán trong kinh doanh là mt trong nhung mOn hQc tir ch9n
thuc nhOm kin thrc b trci chuyên ngành Ting Anh Thuang Mi. Dam phán là mt
trong nhüng k' nãng quan tr9ng trong k5' nãng giao tip. Trên thrc t chüng ta thrc hin
rt nhiu cuc dam phán thucrng hrcxng trong h9c tp, cOng viêc và trong cuc song thuing
nht ma dOi khi chiing ta khOng nhn ra. Dam phán trong kinh doanh là qua trInh bàn bc,
thóa thun giüa các ben mt cách t1r nguyen, trong do các ben diu chinh d xut tiêu chI,
nguyen vçng cüa cá nhân hay cüa t chüc mInh d có th dat duçc miic tiêu mong mun.

MOn h9c: Giao tip trong kinh doanh
Ma mOn hoc: ENGL52O8

S tin chi: 2

Diu kin tiên quyt:
MO tà torn t.t: Giao tip nOi chung và giao tip trong kinh doanh nOi riêng là rntt
phn quan trong khOng th thiu, và có nghia rt hfn di vói nhüng nguôi triRing thành,
có nhUng ti.xo'ng tác xã hi nht djnh. Xut phát tr thirc t do, khóa h9c giao tip trong kinh
doanh duc thit k nhu rnt khóa h9c b trçi cho chuyên ngành anh van thung rnai cüa
sinh viên khoa ngôn ngfr anh. Mon nay có rni quan h cht chë vi các mon chuyên
ngành khác (Nghip vi van phOng, Marketing) và có tác dimg h trçl qua lai cho các mOn
chuyên ngành b trçi khác (Anh ngr kinh doanh, Anh ngi nhân dyng, Darn phán trong
kinh doanh, Quan h cong chüng...). Duçc soan thào tü góc nhIn ngOn ngü và chia sé kinh
nghim thrc t& khóa h9c së tp trung vào các vn d thrc t nhii sau: Các thi4t ngi, các
câu tir, cu tric, tác phong, l thói, van phong trong tt cà các hInh thüc giao tip thung
mai, Các li v ngit pháp, tü vmg có th gp phài khi giao tip và cách khc phiic, Các
dc dim, tInh cht, nghTa, tm quan trong, ãnh humg cüa vic giao tip hiu qua và
không hiu qua trong kinh doanh, mOi trtthng lam vic, Các loai hInh, kênh giao tip hiu
qua, Cách phân tIch di tuclng tip nhn thông tin và các hra chçn kênh truyn tái thông tin
dn ngithi nghe, ngtr1i nhân, Các hmnh thi1rc giao tip bang van ban, bang li, bang cir chi
co th. K5 thut lng nghe, diu chinh tOng gi9ng, than thai, thai d d thich i1ng duc tt
hon trong môi tnrng lam vic da tinh cách, da van hOa, li sng.... d tü dO nâng cao k5
nang giao tip và each nhin nhn, khã nang lra ch9n dung thii dim thai gian, khOng gian /
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d bt du giao tip và giao tip có hiu qua, tn dng ti da nhung lçii ich ma giao tip
dem 1i trong cuc sang va cong vic, Các cách lam vic di nhóm hiu qua. Các diêu
chinh, thao tác các k näng nói và vit, ci:r chi diu b khi lam vic nhóm d dng viên, h
trq ln nhau trong cOng vic tp th. Các phuong pháp d lam phi hçcp hçp tác khéo leo,
nâng cao vj th trong di nhOm...., Cách diu phi cuc h9p, k näng thuyt trinh, các loi
vãnbãncnchunbivàcáchlu'utrfrh so.

Mon hoc: Quãn trj tài chInh (ting Anh)
Ma s mon hoc: F1NA5324

S tin chi : 3

Diêu kin tiên quyt:
Mo tã torn tat: Mon h9c Quãn trj tài chInh (Finance Management) duçc thit k nhix
là mOn h9c kin thrc ngành nhm curig cp kin thirc co bàn v quãn trj tài chinh doanh
nghip cho sinh viên theo h9c các khi ngành kinh t.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thi.rc co bàn nhu: (i) Gici thiu ye
quán trj tài chInh doanh nghip, (ii) Thôi giá tin t và mô hinh chit khu dOng tin, (iii)
Lori nhun và rCii ro, mô hInh djnh giá tài san vn, (iv) Djnh giá và quyt djnh du tu chimg
khoán, (v) Phân tIch quyt djnh du tix dr an, (vi) Quãn trj tài san ngn han(vii), Tác dng
cña don by len thi ro và lqi nhun, và (viii) Phân tich báo cáo tài chInh. V mt k5' näng,
sinh viên có th áp ding nhung kin thrc dã h9c có khá näng d xut duçc các giài pháp
d giái quyt nhemg vn d thirc t phát sinh lien quan dn các hot dng quán trj tài chinh
trong doanh nghip.

Mon h9c: Tài chInh doanh nghip 1
Ma mon hoc: F1NA6315

So tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tà tOrn t.t: MOn h9c Tài chInh doanh nghip 1 (Corporate Finance) duçc thit
k nhtr là mon h9c chung cho chucing trInh dào to cr nhân ngành Tài chInh-Ngân hang
nhm cung cp kin thüc 1 1un lam nn tang cho vic h9c các mOn hoc chuyên ngành.
Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhUng kin thüc tng quát v các vn d sau day: Miic
tiêu và các quyt djnh cüa tài chInh cOng ty, d9c hiu và phân tIch các báo cáo tài chInh
cong ty, thai giá tin t va mO hInh chit khu dOng tin, lçi nhun, rüi ro và mO hInh djnh
giá tài san vn, djnh giá trái phiu, djnh giá c phiu, phân tIch vã ra quyt djnh du tix dirq
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an, don by tài chInE, các l thuyt v cu triic vn cong ty và chInh sách c trc.
Mon h9c nay chua di sâu vào mt chü d dc bit cña tài chInh cOng ty và nghip
vii chuyên mon cüa ngân hang thuang mai, nhu'ng no rt quan tr9ng ch cung cap Ca S
l 1un d sinh viên có nn tang kin thrc tip thu các mOn h9c chuyên ngành sau nay.

Mon h9c: Tài chInh quôc tê
MãmOn hoc: FFNA6316

StInchi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
MO tã torn tat: Mon h9c Tài chinh quc t (International Finance) duçc thit k nhu
là mOn h9c ca s cho chuong trInh dào to cü nhân ngành tài chInh — ngân hang. MOn h9c
nay nh.m cung cp kin thirc nn tang lien quan dn sr di chuyn các dOng vn quc t vi
mic dIch kinh t, chInh trj và xã hi. Cu th, mOn h9c Tài chInh quc t trang bj cho sinh
viên nhng kin thi.'rc v ba vn d chInh:
Thir nht là mOi trtr&ng tãi chInh bao gm thj tnr&ng ngoai hi, h thông tin t
quc t, can can thanh toán quc t;
Thu hai là t' giá hi doái: cung cu ngoi t, các h9c thuyt hin di ye t' giá;
Th ba là thj tnr0ng tài chInh quic t bao gôm thj trung c phiu, trái phiu quc
t, thj trung Eurocurrency và các djnh ch tài chInh quc tê.

Mon hoc: K toán tài chInh 1
Ma mOn hoc: ACC06301

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
Mo tã torn tt: MOn h9c k toán tài chInh 1 dugc xây dirng nhm giâi thiu cho h9c
viên tng quan v k toán tài chinh, he thng k toán Vit Nam và các di tuclng k toán
ca

bàn thuc phn tâi san ng.n hn trên Bang can di k toán. Trong tüng ni dung cüa

mon hoc, ngoài cac thut ngü, nguyen tc vn diing và dnh khoàn k toán, hçc viên cOn
bt du lam quen vâi h thng chüng tr k toán, ghi chép vào h thng
tng hçp s

lieu

so

k toán tr do

d trInh bay trên Bang can di k toán i các chi tiêu lien quan.

MOn hoc: Kiêm toán 1
Ma mon hoc: ACCO63 18

St tin chi: 3

Diu kin tiên quyt: Không
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Mo tâ torn tt: Mon h9c Kim toán 1 giOi thiu các kin thrc co bàn v kim toán
vâ hoat ding kim toán: bàn cht, vai trO cña kim toán; các loai kim toán và rnôi tming
hoat dng cüa kim toán; mt s khái nim, phuo'ng pháp quy trInh co bàn trong kim toán
báo cáo tài chInh.

Mon h9c: Thanh toán quôc tê
Ma mon hoc: F1NA6303

S tin chi: 3

Diêu kin tiên quyêt:
Mo tã torn t.t: Mon hçc Thanh Toán Quc Té (International Payment) duçc thit k
thu là mon h9c chuyên ngành cho chuang trinh dào tto cir nhân ngành tài chinh — ngân
hang. Mon h9c nay nhm cung cp kin thirc và k nang nghip vii thanh toàn quôc té
trong lTnh virc ngân hang và ngoi thuang. Ben cnh do, mOn h9c nay con gi11p sinh viên
nhn thüc duçic tm quan tr9ng cüa ngân hang di vâi hot dng thanh toán quc t - nn
tang cho sir phát trin cüa thucing rnai quc t và chu chuyn von quôc tê.
MOn h9c nay trang bj cho sinh viên nhu'ng kin thirc v các vn d sau day: giài
thIch duyc sr khác bit gifa thanh toán quc t vâi thanh toán ni dja tü do cn thit am
hiu v h thng co sâ pháp l, phong ti1c tp quán, quy tc sr ding trong thanh toán quôc
t; B chi'rng tr sr diing trong thuong mi và thanh toán quc t nhâm bão h quyn lçii
cüa các ben tham gia; Phucmg tin sü dimg trong thanh toán quc t; Phucmg thiirc thanh
toán quc t phü hp vOi dc dirn giao djch thuong mi quc t và phOng ngüa rüi ro
thông qua vai trO trung gian cUa ngân hang.
I

MOn h9c: Thông kê frng diing
Ma s mon h9c: BADM63O2

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO ta torn tat: Mon h9c Thng kê lung diing là mon hc co si. Mic dIch cüa mon
h9c là trang bj cho sinh viên kin thüc và k näng v lurng dung thng kê trong các linh virc
chuyên ngành: Quãn trj kinh doanh, k toán, tài chInh ngân hang và kinh t. Sinh viên së
duc cung cp cac kin thlurc cci bàn v thng kê mô tã và thng kê suy din nhu: uic
hxcing, kim djnh già thuyt thng ké, tuong quan, hi quy tuyn tInh don giàn, phuong
pháp phân tIch tang truâng va chi s, bit cách thrc hin mt cuc diu tra thng kê và
vit va trInh bay báo cáo phân tich thng kê M j
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Mon hoc: Tin t và Ngân hang
Ma mon hoc: F1NA6307

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
MO tá torn tat: MOn h9c Tin t - Ngân hang (Money and Banking) duçc thit k
nhu là mOn h9c chung cho chuang trInh dào tao cir nhân ngành tài chInh-ngân hang nhm
cung cp kin thirc 1 1un lam nn tang cho vic hçc các mon h9c chuyên ngành. Mon
hoc nay trang bj cho sinh viên nhUng kin thIrc tong quát v các van dê sau day: Tiên t và
các ch dO tin tê, ngân hang và t chirc h thng ngân hang, thj trlxng tài chInh và các t
chrc tài chInh, l thuyt v tin diing và lãi sut, các h9c thuyt tin t, lam phát và chInh
sách tin t quc gia.
Mon h9c nay chua di sâu vào nghip vi chuyên mon cña ngan hang nhu'ng no r.t
quan tr9ng a ch cung c.p co sa l lun d sinh viên có nn tang kin thüc tip thu các
mon h9c chuyên nganh sau nay.

MOn hoc: Quãn tn chiên hro'c
Ma s mOn hoc: BADM6324

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tâ torn tat: Mon h9c nay trang bj cho sinh viên nhüng kin thi'rc và k nãng co
bàn v chin lugc và quãn trj chin lugc d thit 1p và thirc hin các chin luçc phát trin
kinh doanh. Nhmg kin thirc nay cüng cO th áp dung cho các loai t chüc khác trong xa
hi.

Mon h9c: Kinh doanh quc t
Ma s mon hoc: BADM6325

S tin chi: 3

Diu kin tiên quyt:
Mo tã torn tt: Kinh doanh quc t là mOn hçc bt buc thuc khi kin thüc
chuyên ngành quãn trj kinh doanh quc t. MOn h9c cung cp nhüng kin thurc cn thit d
hçc vién có th am hiu v sir khác bit giüa cãc quc gia ãnh hurng nhu th nào dn vic
phân tIch hay hoch djnh chin hrçc thm nhp thj tnr&ng rnróc ngoài. Mon h9c giüp h9c
viên nâng tm nhIn khi tIm hiu v nn kinh t trong thai ki hi nhp toàn cu hóa. Song
song do, ni dung mOn h9c con cung cp mt cách toàn din v boat dng cüa mOi truang
,
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kinh t quc t, tr nh€rng hiu bit v các 1 thuyt nn tang den chInh sách và bào h mu
dich cüa các quc gia k câ thixong mai quc t dn du tu nuóc ngoài. Cuôi cñng, h9c
viên cüng së thxçc tip cn dn I thuyt v h thng tin t toàn câu.

Mon h9c: Marketing quôc tê
Ma s mon hoc: BADM6326

So tin chi: 3

Diêu kin tiên quyt: Sinh viên nên hçc truc các mon Marketing can bàn, Quàn trj
Marketing truâc khi h9c mOn nay.
Mo tà torn tt: Mon Marketing quc là mt trong nhing mon h9c cOt lOi cüa các
ngành h9c có lien quan dn kinh doanh quc t, thuo'ng mai quc t. Bt ngun tr sir hi
nhp kinh t toàn cu, mon Marketing quc t cung cp cho ngui h9c có nMng kin thirc
ct lOi v hoat dng san xut kinh doanh, cung irng san phm và djch vi, các hoat dng
marketing dang din ra ngày nay trén pham vi toàn the giâi.

MOn h9c: Thiuc tp tot nghip
Ma mon hoc: BLAW6401

S tIn chi: 4

Mon h9c tnróc: H9c ht các mon h9c bt buc thuc kin thüc ca sâ ngành, kin
thüc ngành, và kin thi'rc chuyên ngành cüa chuang trInh dào tao ngành Lust Kinh t.
MO tà torn tat: Thrc tp t& nghip là mOn h9c t chüc vào nhftng h9c k' cui sau
khi sinh vien da duic trang bi nhüng kin thirc ca bàn v giáo dçic di crnrng và nhüng
kin thirc chuyên sâu v ngành, chuyén ngành và các kin thIrc b trg khác. Di vói mOn
h9c nay, sinh viên s dn thirc tp tai các doanh nghip, ca quan t chrc có sir diing kin
thüc chuyên ngành lut d quan sat, lam quen và thirc hành nMng kin thurc d h9c vào thrc
tin. Kt thüc khóa thirc tip, sinh viên sê hoàn thin mt chuyên d thrc tp t& nghip.
Chuyên d phãi th hin duçc nAng hrc cüa sinh viên trong vic hInh thành tuOng, cách
tng hcp và 4n ding l thuyt d giãi quyt v.n d trong thrc tin cüa các t chirc, doanh
nghip, ca quan t chirc.

Mon h9c: Khóa 1un tt nghip
M mOn hoc: BLAW6601

S tIn chi: 6

Mon h9c truâc: Thrc tp t& nghip
Mo tà torn tt: Khóa lun tt nghip là mon h9c t chirc vào h9c

cuOi sau kh
611 6 2

sinh viên dã duqc trang bj nhüng kin thrc cci bàn v giáo dc dai cuong và nhüng kin
thüc chuyên sâu v ngành, chuyén ngành va các kin thiirc b trçl khác.
Sau khi thirc tp t& nghip, nu dü diu kin 1m khóa Iun tt nghip, sinh vién së
duçc hrnrng dn thirc hin Khóa 1un tt nghip trong mtt thii gian nht djnh. Vic thxc
hiên Khóa luân t& nghip nhm mi1c dIch gitp sinh viên hInh thành và phát trin tu&ng
nghiên cüu, k5 nãng nghién cru v nhüng vn d 1 1un, quy djnh pháp luat Va thirc tin
dt ra di vói nhüng vn d do. Nu không dü diu kin d lam KhOa luan tt nghip hoc
theo nguyen vong cüa sinh viên, sinh viên duçic dang k h9c các mon tir chçn tü kin thc
ngành tr ch9n, kin thüc chuyên ngành tr ch9n, kin thirc b trq tir chçn d dam báo dü
kMi hrqng ti thiu 06 tIn chi tIch lily theo quy djnh cüa Tnthng.

XIII.Dê cirong chi tit mon hçc (Phy lyc
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