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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðẠI HỌC
•

Tên chương trình

: KINH TẾ QUỐC TẾ

•

Trình ñộ ñào tạo

: ðại học

•

Ngành ñào tạo

: Kinh tế

•

Hình thức ñào tạo

: Chính quy tập trung

•

ðối tượng áp dụng

: Khóa 2008- 2012

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 285/Qð-ðHM, ngày 29 tháng 04 năm 2009 của
Hiệu trưởng Trường ðại Học Mở Tp.HCM)

1 Mục tiêu ñào tạo
1.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của ngành Kinh tế là nhằm ñào tạo ra những con người:
 Có phẩm chất chính trị, ñạo ñức tốt, có trách nhiệm với xã hội
 Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội
 Có khả năng tự học, sáng tạo
 Có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch ñịnh chính
sách và giải quyết các vấn ñề kinh tế một cách khoa học ở phạm vi vi mô lẫn vĩ
mô
 Có ñịnh hướng nghề nghiệp tốt và có thể ñáp ứng những yêu cầu tuyển dụng
của thị trường lao ñộng

1.2 Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu cụ thể của chương trình Kinh tế quốc tế là ñào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp
có thể trở thành chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên
viên quản lý kho hàng, chuyên viên ñại lý tàu hoặc chuyên viên cung ứng thu mua quốc
tế…
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế nói chung, dù học bất kỳ chuyên ngành
nào, cũng có thể tiếp tục học sau ñại học các ngành kinh tế và có liên quan ñến kinh tế
ở các chương trình trong và ngoài nước.
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2 Thời gian ñào tạo
4 năm với 8 học kỳ

3 Khối lượng kiến thức toàn khóa
Tổng khối lượng kiến thức của toàn khóa là 183 ñơn vị học trình, chưa kể Giáo dục thể
chất (5 ñơn vị học trình) và Giáo Dục Quốc Phòng (165 tiết).

4 ðối tượng tuyển sinh
Ứng viên có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và tương ñương theo quy ñịnh của
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo.
Chương trình ðầu tư của Khoa Kinh tế tuyển sinh khối A, D1 theo qui chế tuyển sinh
của Bộ Giáo Dục và ðào Tạo.

5 Quy trình ñào tạo, ñiều kiện tốt nghiệp
5.1 Quy trình ñào tạo
Chương trình ðầu tư thuộc ngành Kinh tế ñược ñào tạo theo niên chế kết hợp với học
phần.
Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy ñược ñào tạo theo Quy chế ñào tạo ñại học và cao
ñẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 25/2006/Qð-BGDðT ngày
26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và ðào Tạo.

5.2 Làm khóa luận tốt nghiệp (thi tốt nghiệp), công nhận tốt nghiệp
5.2.1 Làm khóa luận tốt nghiệp (thi tốt nghiệp)
Sinh viên ñược làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp khi hội ñủ ñiều kiện tại ñiều
14, chương IV của Quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng hệ chính quy ñược ban hành
kèm theo Quyết ðịnh số 25/2006/Qð-BGDðT, và theo qui ñịnh của Khoa, cụ thể:
a. Làm khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên ñăng ký làm khóa luận tốt nghiệp phải thỏa các ñiều kiện sau:
•

Tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương trình

•

Có ñiểm trung bình chung học tập ñạt từ 7,0 trở lên

•

Có ñiểm báo cáo thực tập ñạt từ 8,0 trở lên và có sự ñồng ý của GVHD ñể làm
khóa luận tốt nghiệp

b. Thi tốt nghiệp
Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp áp dụng cho sinh viên ñại học
không làm khóa luận tốt nghiệp, sau khi ñã tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho
chương trình.
Ni dung thi t t nghi p
Bao gồm hai phần
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•

Phần kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế học tổng quát (bao gồm Kinh tế học vi mô
và Kinh tế học vĩ mô)

•

Phần kiến thức chuyên môn: Kinh tế quốc tế (bao gồm Lý thuyết và chính sách
thương mại quốc tế và Kinh tế quốc tế nâng cao)

c. Thi môn ñiều kiện
Thi tốt nghiệp một trong những môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
áp dụng cho tất cả các sinh viên ñại học, cao ñẳng theo quy ñịnh của Bộ Giáo Dục
và ðào Tạo.
5.2.2 Công nhận tốt nghiệp
Sinh viên ñược công nhận tốt nghiệp khi hội ñủ các tiêu chuẩn ở ñiều 17, chương IV
của Quy chế ñào tạo ñại học và cao ñẳng hệ chính quy ñược ban hành kèm theo Quyết
ðịnh số 25/2006/Qð-BGDðT, cụ thể:
a. Cho ñến thời ñiểm xét tốt nghiệp, sinh viên không ñang trong thời gian bị truy
cứu trách nhiệm hình sự
b. Tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương trình, không còn học phần bị ñiểm
dưới 5
c. ðược xếp loại ñạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng
Hồ Chí Minh
d. Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất ñối với các ngành
ñào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao

6 Thang ñiểm
Chương trình áp dụng thang ñiểm số, ñiểm tối ña: 10

7 Nội dung chương trình
7.1 Kiến thức giáo dục ñại cương
STT

MÃ MH

1

CT0801

2

59 ñơn vị học trình

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác- Lênin

8 Khoa xã hội học

CTK

ðường lối cách mạng của ðảng
Cộng Sản Việt Nam

5 Khoa xã hội học

CTK

3

CT4302

Kinh tế chính trị Mác- Lênin nâng
cao

3 Khoa xã hội học

4

CT0305

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 Khoa xã hội học

CTK

15 Khoa ngoại ngữ

CTK

5

Ngoại ngữ 1, 2, 3

6

Toán cao cấp 1, 2

6 Khoa Kinh tế

CTK

7

TH0401

Tin học ñại cương

4 Khoa CNTT

CTK

8

TN0409

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4 Khoa Kinh tế

CTK
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9

PL0301

Pháp luật ñại cương

3 Khoa Kinh tế

10

PP0201

Kỹ năng và phương pháp học ñại
học

2 Khoa Kinh tế

11

QT0401

Quản trị học

3 Khoa QTKD

12

KT0301

Nguyên lý kế toán

3 Khoa KT-TC-NH

13

GT0301

Giáo dục thể chất (5 ñvht)

Ban GDTC

CTK

14

GP0401

Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

Ban GDTC-QP

CTK

Tng cng:

CTK

59

7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

124 ñơn vị học trình

7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành
TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

STT

MÃ MH

1

KT0403

Kinh tế vi mô 1

4 Khoa Kinh tế

CTK

2

KT0402

Kinh tế vĩ mô 1

4 Khoa Kinh tế

CTK

Tng cng:

8

7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành
TÊN MÔN HỌC

ðVHT

GHI
CHÚ

STT

MÃ MH

1

KT4426

Kinh tế lượng

4 Khoa Kinh tế

CTK

2

KT4423

Lịch sử các học thuyết kinh tế

4 Khoa Kinh tế

CTK

3

TK0402

Nguyên lý thống kê kinh tế

4

CTK

4

LT4401

Tài chính tiền tệ

4 Khoa KT-TC-NH

CTK

5

KT4415

Luật kinh tế

4

6

TT4301

Marketing căn bản

3 Khoa QTKD

7

NT4301

Lý thuyết và chính sách thương mại
quốc tế

3 Khoa Kinh tế

Tng cng:

26

7.2.3 Kiến thức ngành
MÃ MH

1

KT4421

Kinh tế vi mô 2

4 Khoa Kinh tế

CTK

2

KT4420

Kinh tế vĩ mô 2

4 Khoa Kinh tế

CTK

3

KT4424

Kinh tế phát triển

4 Khoa Kinh tế

CTK

4

KI4405

Kinh tế công

4 Khoa Kinh tế

CTK
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5

KT4425

Kinh tế môi trường

4 Khoa Kinh tế

6

KT4429

Dự báo kinh tế

4 Khoa Kinh tế

Tng cng:

CTK

24

7.2.4 Kiến thức chuyên ngành
STT

MÃ MH

1

NT4403

2

TÊN MÔN HỌC

GHI
CHÚ

ðVHT

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

4 Khoa QTKD

Thanh toán quốc tế

3 Khoa KT-TC-NH

3

NT4405

Vận tải, bảo hiểm trong ngoại
thương

4 Khoa QTKD

4

PL4404

Kinh tế quốc tế nâng cao

4 Khoa Kinh tế

5

PL4405

Luật thương mại quốc tế

4 Khoa Kinh tế

6

Toàn cầu hóa

4 Khoa Kinh tế

7

Kinh doanh quốc tế

3

8

Quản trị cung ứng (Logistics)

4

9

Marketing quốc tế

4

Tng cng:

34

7.2.5 Kiến thức bổ trợ
GHI
CHÚ

STT

MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

1

PP4301

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2 Khoa Kinh tế

2

TA4301

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3 Khoa ngoại ngữ

3

TA4302

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3 Khoa ngoại ngữ

4

TA4303

Ngoại ngữ chuyên ngành 3

3 Khoa ngoại ngữ

5

Thương mại ñiện tử

3 Khoa QTKD

6

Môn chọn (chọn 1 trong 2)

3

7

ðVHT

* Tài chính quốc tế

3 Khoa Kinh tế

8

* Chính sách ngoại thương và
công nghiệp

3 Khoa Kinh tế

9

* Kinh tế các nước ðông và ðông
Nam Á

3 Khoa Kinh tế

10

Báo cáo chuyên ñề: Kinh tế Việt
Nam

Khoa Kinh tế

11

Báo cáo chuyên ñề: Hướng dẫn
thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kinh tế

KHOA KINH

TẾ,

P.203,

97

VÕ

VĂN

TẦN,

P.6,

Q.3,

ðT:

84-8-39307172

Trang 6

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ðẠI HỌC

2008- 2012

7.2.6 Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp)
STT

MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

1

Thực tập tốt nghiệp

2

Thi tốt nghiệp (hoặc bảo vệ khóa
luận)

3

Thi môn chính trị cuối khóa

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

5 Khoa Kinh tế
10 Khoa Kinh tế
Khoa xã hội học

Tng cng:

15

8 Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
HỌC KỲ 1
STT MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

1

PP0201

Kỹ năng và phương pháp học ñại
học

2 Khoa Kinh tế

2

TA0503

Ngoại ngữ P1

5 Khoa ngoại ngữ

CTK

3

TA0504

Ngoại ngữ P2

5 Khoa ngoại ngữ

CTK

4

TH0401

Tin học ñại cương

4 Khoa CNTT

CTK

5

TN0306

Toán cao cấp C1

3 Khoa Kinh tế

CTK

6

GT0301

Giáo dục thể chất (3 ñvht)

Ban GDTC

Tng cng:

CTK

19

HỌC KỲ 2
STT MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

1

CT0801

Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác- Lênin

8 Khoa xã hội học

CTK

2

KT0403

Kinh tế vi mô 1

4 Khoa Kinh tế

CTK

3

PL0301

Pháp luật ñại cương

3 Khoa Kinh tế

CTK

4

QT0401

Quản trị học

3 Khoa QTKD

5

TN0307

Toán cao cấp C2

3 Khoa Kinh tế

6

GT0202

Giáo dục thể chất (2 ñvht)

Ban GDTC

CTK

7

GP0401

Giáo dục quốc phòng (165 tiết)

Ban GDTC-QP

CTK

8

Ngoại ngữ P3

5 Khoa ngoại ngữ

Tng cng:
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HỌC KỲ 3
STT MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

1

CT4302

Kinh tế chính trị Mác- Lênin nâng
cao

3 Khoa xã hội học

2

KT0402

Kinh tế vĩ mô 1

4 Khoa Kinh tế

CTK

3

KT4423

Lịch sử các học thuyết kinh tế

4 Khoa Kinh tế

CTK

4

TT4301

Marketing căn bản

3 Khoa QTKD

5

TN0409

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

4 Khoa Kinh tế

6

KT0301

Nguyên lý kế toán

3 Khoa KT-TC-NH

7

TA8301

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3 Khoa ngoại ngữ

8

TA8302

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3 Khoa ngoại ngữ

Tng cng:

CTK

27

HỌC KỲ 4
STT MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

1

KT4426

Kinh tế lượng

4 Khoa Kinh tế

CTK

2

LT4401

Tài chính tiền tệ

4 Khoa KT-TC-NH

CTK

3

KT4415

Luật kinh tế

4

4

NT4301

Lý thuyết và chính sách thương mại
quốc tế

3 Khoa Kinh tế

5

KT4421

Kinh tế vi mô 2

4 Khoa Kinh tế

6

PP4201

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2 Khoa Kinh tế

7

TA8303

Ngoại ngữ chuyên ngành 3

3 Khoa ngoại ngữ

Tng cng:

CTK

24

HỌC KỲ 5
STT MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

GHI
CHÚ

1

CT0305

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3 Khoa xã hội học

CTK

2

TK0402

Nguyên lý thống kê kinh tế

4

CTK

3

KT4420

Kinh tế vĩ mô 2

4 Khoa Kinh tế

CTK

4

KT4424

Kinh tế phát triển

4 Khoa Kinh tế

CTK

5

NT4403

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

4 Khoa QTKD

6

NT4405

Vận tải, bảo hiểm trong ngoại
thương

4 Khoa QTKD
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Kinh doanh quốc tế

3

Tng cng:

26

HỌC KỲ 6
STT MÃ MH
1

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

ðường lối cách mạng của ðảng
Cộng Sản Việt Nam

5 Khoa xã hội học

GHI
CHÚ
CTK

2

KT4429

Dự báo kinh tế

4 Khoa Kinh tế

3

KT4425

Kinh tế môi trường

4 Khoa Kinh tế

CTK

4

KI4405

Kinh tế công

4 Khoa Kinh tế

CTK

Thanh toán quốc tế

3 Khoa KT-TC-NH

Kinh tế quốc tế nâng cao

4 Khoa Kinh tế

5
6

PL4404

Báo cáo chuyên ñề: Kinh tế Việt
Nam

7

Khoa Kinh tế

Tng cng:

24

HỌC KỲ 7
STT MÃ MH
1

PL4405

TÊN MÔN HỌC

ðVHT

KHOA PHỤ
TRÁCH

Luật thương mại quốc tế

4 Khoa Kinh tế

2

Toàn cầu hóa

4 Khoa Kinh tế

3

Quản trị cung ứng (Logistics)

4

4

Marketing quốc tế

4

5

Thương mại ñiện tử

3 Khoa QTKD

6

Môn chọn (chọn 1 trong 2)

3

7

* Tài chính quốc tế

GHI
CHÚ

3 Khoa Kinh tế

8

* Chính sách ngoại thương và
công nghiệp

3 Khoa Kinh tế

9

* Kinh tế các nước ðông và ðông
Nam Á

3 Khoa Kinh tế

10

Báo cáo chuyên ñề: Hướng dẫn
thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kinh tế

Tng cng:

22

HỌC KỲ 8
STT MÃ MH
1
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Thực tập tốt nghiệp
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2

Thi tốt nghiệp (hoặc bảo vệ khóa
luận)

3

Thi môn chính trị cuối khóa

10 Khoa Kinh tế
Khoa xã hội học

Tng cng:

15

9 Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
9.1 Những nguyên lý cơ bàn của chủ nghĩa Mác- Lênin (8 ðVHT)
Áp dụng theo Qð số 52/2008/Qð-BGDðT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ðT
về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình ñộ ñại học, cao ñẳng
dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

9.2 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng Sản Việt Nam (5 ðVHT)
Áp dụng theo Qð số 52/2008/Qð-BGDðT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ðT
về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình ñộ ñại học, cao ñẳng
dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

9.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 ðVHT)
Áp dụng theo Qð số 35/2003/Qð-BGDðT ngày 31/07/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ðT
về việc ban hành Chương trình môn Lịch sử ðảng Cộng Sản Việt Nam dùng trong các
trường ñại học, cao ñẳng

9.4 Ngoại ngữ (15 ðVHT)
Môn học trang bị cho sinh viên vốn từ vựng và ngữ pháp căn bản cần thiết trong giao
tiếp; bước ñầu làm quen với các thuật ngữ về kinh tế, kinh doanh. Trên cơ sở ñó, sinh
viên ñi sâu phát triển vốn ngoại ngữ ñể phục vụ cho công tác chuyên môn.

9.5 Toán cao cấp (6 ðVHT)
Môn học trước: không
ðiều kiện tiên quyết: không
Học phần cung cấp kiến thức ñại cương về tập hợp, quan hệ và logic suy luận, cũng
như các kiến thức cơ bản về ðại số tuyến tinh và Giải tích toán học thực sự cần thiết
cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết ñịnh trong kinh tế và
quản lý. Nội dung môn học bao gồm không gian vecto số học n chiều, ma trận và ñịnh
thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, hàm số và giới hạn, phép toán vi
phân ñối với hàm số một biến số, hàm nhiều biến và hàm ẩn, các bài toán cực trị, phép
tính tích phân, phương trình vi phân, phương trình sai phân.

9.6 Tin học ñại cương (4 ðVHT)
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, bao gồm 5 khối kiến
thức: 1/ Một số vấn ñề cơ bản về tin học và máy tính. 2/ Các hệ ñiều hành MS DOS và
WINDOWS. 3/ Soạn thảo văn thảo văn bản trên máy tính. 4/ Sử dụng các dịch vụ cơ
bản của Internet. Môn học còn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và
các phần mềm thông dụng nhất.
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9.7 Lý thuyết xác suất và thống kê toán (4 ðVHT)
Môn học trước: Toán cao cấp, tin học ñại cương, kinh tế chính trị Mác- Lênin, Kinh tế vi
mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học ñược kết cấu thành hai phần tương ñối ñộc lập về cấu trúc nhưng có liên
quan chặt chẽ về nội dung:
-

Phần lý thuyết xác suất giới thiệu tính qui luật của các hiện tượng ngẫu nhiên.

-

Phần thống kê toán bao gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết về ñiều tra chọn
mẫu, một phương pháp ñược dùng khá phổ biến trong ñiều tra, khảo sát các dữ
liệu kinh tế và ñiều tra xã hội học; Các phương pháp ước lượng và kiểm ñịnh
giải thuyết thống kê trong nghiên cứu các vấn ñề thực tế nói chung và các vấn
ñề kinh tế nói riêng.

9.8 Pháp luật ñại cương (3 ðVHT)
Môn học trước: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa
học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc
như hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Nội dung chính của môn học trình bày những khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp
luật, phân tích cấu trúc bộ máy nhà nước, chức năng và thẩm quyền của các cơ quan
nhà nước trong bộ máy nhà nước. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên xác ñịnh tính
chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xác ñịnh hệ thống
các ngành luật trong hệ thống pháp luật của nhà nước Việt Nam. Bên cạnh ñó, môn
học còn trình bày những nội dung cơ bản về Luật hành chính, Luật hình sự và Luật dân
sự với tư cách là ba ngành luật chủ yếu của hệ thống pháp luật, ñể từ ñó người học có
thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác phát sinh từ các ngành luật chủ yếu này.

9.9 Kỹ năng và phương pháp học ñại học (2 ðVHT)
Môn học trước: không
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết giúp cho sinh viên thích nghi với môi
trường sống và phương thức học tập ở bậc ñại học; xây dựng kế hoạch học tập và
triển khai thực hiện phương pháp học ở bậc ñại học.

9.10 Quản trị học (3 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh
nghiệp của nó như khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị: hoạch ñịnh, tổ
chức, giám ñốc/ ñiều hành và kiểm tra/ kiểm soát. Môn học còn cập nhật một số vấn ñề
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mới của quản trị học hiện ñại như quản trị thông tin và ra quyết ñịnh, quản trị sự ñổi
mới, thay ñổi, quản trị xung ñột, quản trị rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp.

9.11 Nguyên lý kế toán (3 ðVHT)
Môn học trước: Toán cao cấp, Kinh tế vi mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán như các khái niệm, bản
chất, ñối tượng, mục ñích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán, các phương
pháp kế toán, quá trình thu nhập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình
kinh doanh chủ yếu, các hình thức kế toán, nội dung và các hình thức tổ chức công tác
kế toán.

9.12 Giáo dục thể chất (5 ðVHT)
Theo nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 3244/GD – ðT ngày 12/09/1995 và Quyết
ñịnh số 1262/GD – ðT ngày 12/04/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và ðào tạo.

9.13 Giáo dục quốc phòng (165 tiết)
Theo nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 12/2000/Qð – BGD & ðT ngày 09/05/2000
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.

9.14 Kinh tế vi mô 1 (4 ðVHT)
Môn học trước: Toán cao cấp
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt ñộng của nền kinh tế thị
trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản. Môn học ñề cập ñến lý
thuyết người tiêu dùng, lý thuyết sản xuất, cấu trúc thị trường và tác ñộng của các
chính sách can thiệp thị trường của chính phủ. Qua ñó sinh viên sẽ ñược trang bị công
cụ phân tích ñể hiểu và có thể áp dụng khi học các môn học tiếp theo.

9.15 Kinh tế vĩ mô 1 (4 ðVHT)
Môn học trước: Toán cao cấp, Kinh tế vi mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm ño lường
sản lượng quốc gia, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, các chỉ số giá, tỷ lệ lạm phát , tỷ lệ thất
nghiệp của nền kinh tế. Ngoài ra, môn học còn cung cấp những kiến thức về cách hình
thành lãi suất trên thị trường tiền tệ, tỷ giá hối ñoái trên thị trường ngoại tệ, cán cân
thanh toán. Bên cạnh ñó, môn học còn ñưa ra một số mô hình như mô hình IS- LM và
mô hình AS- AD ñể giải thích các biến ñộng vĩ mô trong nên kinh tế cũng như dùng ñể
phân tích chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ và dùng ñể giải thích mối quan hệ
giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn và dài hạn.

9.16 Kinh tế lượng (4 ðVHT)
Môn học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán
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ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học giúp cho sinh viên hiểu ñược khái niệm về Kinh tế lượng và vai trò của Kinh tế
lượng. Bên cạnh ñó, môn học còn hướng dẫn cho sinh viên sử dụng ñược ít nhất 1
phần mềm chuyên dụng trong Kinh tế lượng. Ngoài ra môn học cung cấp những kiến
thức cơ bản và kỹ năng ñể ước lượng các quan hệ kinh tế, kiểm chứng các lý thuyết
kinh tế dựa trên cơ sở những dữ liệu thực tế. ðồng thời, sinh viên có thể kết hợp
những kiến thức của kinh tế vi mô, vĩ mô và kinh tế lượng ñể ứng dụng vào thực tế như
biết phân tích một số vấn ñề và dự báo về kinh tế dựa trên một số mô hình hồi qui cơ
bản.

9.17 Lịch sử các học thuyết kinh tế (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế chính trị Mác- Lênin
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm giới thiệu hoàn cảnh, ñiều kiện ra ñời, các tác giả và các tác phẩm tiêu
biểu, nội dung các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương, trọng nông, kinh tế
chính trị tư sản cổ ñiển, tiểu tư sản, học thuyết Mác- Lênin, các học thuyết kinh tế hiện
ñại, kinh tế phương ðông cổ ñại, lý luận của chủ nghĩa xét lại, cải lương, kinh tế thị
trường các nước XHCN… Trên cơ sở ñó giúp cho người học có năng lực phê phán, kế
thừa, chọn lọc, bổ sung và phát triển cho phù hợp với ñiều kiện Việt Nam.

9.18 Nguyên lý thống kê kinh tế (4 ðVHT)
Môn học trước: Kiến thức giáo dục ñại cương, Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp ñiều tra thống kê bao
gồm việc thu thập thông tin ban ñầu về các hiện tượng kinh tế xã hội và việ xử lý các
thông tin ñã thu thập. Ngoài ra, môn học còn trang bị cho sinh viên các phương pháp
phân tích kinh tế xã hội làm cơ sở cho dự ñoán các mức ñộ của hiện tượng trong
tương la nhằm giúp cho việc ra quyết ñịnh ở tầm vi mô và vĩ mô.

9.19 Tài chính tiền tệ (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học giới thiệu tổng quan về các thị trường tài chính và các công cụ tài chính. Môn
học cung cấp các khái niệm cơ bản và vai trò của tiền tệ, lãi suất, các công cụ tài chính
ñược sử dụng trong các thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong
ñó, vai trò và các tác ñộng của lãi suất trong phân tích rủi ro, lợi nhuận ñầu tư sẽ ñược
giới thiệu kỹ, làm tiền ñề ñể sinh viên học tốt các môn chuyên ngành sau. Môn học
cũng giới thiệu các lý thuyết về thị trường vốn hiệu quả cũng như việc ứng dụng kiến
thức kinh tế vĩ mô về các chính sách tiền tệ ñể phân tích những tác ñộng của chính
sách này ñến thị trường tài chính.

9.20 Luật kinh tế (4 ðVHT)
ðiều kiện tiên quyết: Pháp luật ñại cương, Quản trị học
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Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật kinh tế giúp sinh viên hiểu biết cơ
bản về luật kinh doanh và vai trò của luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.
Thông qua các quy ñịnh pháp luật về việc xác lập ñịa vị pháp lý của các chủ thể kinh
doanh giúp sinh viên có thể chọn lựa hình thức tổ chức và quản lý hoạt ñộng kinh
doanh phù hợp với khã năng của mình. ðồng thời hiểu rõ các trường hợp áp dụng phá
sản doanh nghiệp ñể từ ñó có thái ñộ thận trọng trong kinh doanh hoặc có thể vận dụng
ñược chế ñịnh phá sản khi cần thiết.
Thông qua các chế ñịnh về ñầu tư ở Việt Nam giúp sinh viên hiểu biết và chọn lựa hình
thức ñầu tư hợp pháp. Hiểu biết cách thức thiết lập và thực hiện một giao dịch thương
mại bằng hình thức hợp ñồng sẽ giúp sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc ký kết và
thực thực hiện hợp ñồng trong thương mại tránh sai sót, bảo vệ ñược quyền và lợi ích
hợp pháp của mình. Hiểu rõ cách thức giải quyết tranh chấp và yêu cầu phát sinh trong
hoạt ñộng kinh doanh giúp sinh viên khi trở thành nhà kinh doanh có thể chọn cách
thức giải quyết tranh chấp phù hợp với lợi ích mong muốn

9.21 Marketing căn bản (3 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm cung cấp kiến thức về những nguyên lý căn bản của hoạt ñộng
Marketing ñể người học vận dụng vào thực tiễn ở doanh nghiệp, với các nội dung
chính: (1) Tìm hiểu bản chất hoạt ñộng marketing và qui trình quản trị marketing của
doanh nghiệp; (2) Nghiên cứu thị trường: phân tích môi trường marketing, nhận dạng
nhu cầu và hành vi của khách hàng, tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu
Marketing; (3) Lựa chọn và thâm nhập thị trường mục tiêu: phân khúc thị trường, lựa
chọn thị trường mục tiêu và ñịnh vị thị trường cho doanh nghiệp; (4) Thiết kế hệ thống
marketing – mix, bao gồm các chiến lược về: sản phẩm, ñịnh giá, phân phối và xúc tiến
thương mại; (5) Tổ chức thực hiện và kiểm soát, ñiều chỉnh hoạt ñộng marketing.

9.22 Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế (3 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm làm cho người học hiểu rõ: nguồn gốc phát sinh, mô thức hoạt ñộng và
lợi ích của thương mại quốc tế ñể vận dụng vào việc giải quyết vấn ñề hội nhập kinh tế
quốc tế của chỉnh thể kinh tế các cấp doanh nghiệp, ngành, quốc gia và vùng lãnh thổ.
Nội dung chính có 3 phần: (1) Các học thuyết cơ bản về thương mại quốc tế; (2) Công
cụ ñiều tiết thương mại quốc tế (thuế quan, các hàng rào phi thuế quan) và các chính
sách thương mại quốc tế phổ biến (bảo hộ mậu dịch và tự do hóa thương mại); (3) Các
xu hướng hội nhập kinh tế, các ñịnh chế hợp tác kinh tế quốc tế tiêu biểu (trên 3 cấp ñộ
quan hệ song phương, hội nhập khu vực, hội nhập toàn cầu) và việc vận dụng chúng
vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

9.23 Kinh tế vi mô 2 (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1
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ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học này tiếp nối môn học Kinh tế vi mô. Nội dung của môn học bao gồm các phần
nâng cao của kinh tế vi mô như phân tích cấu trúc thị trường, thị trường ñầu vào sản
xuất, lý thuyết trò chơi, thông tin bất ñối xứng, ngoại tác và thất bại thị trường cũng như
phân tích các tình huống ứng dụng kinh tế vi mô trong thực tiễn.

9.24 Kinh tế vĩ mô 2 (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học này tiếp nối môn học Kinh tế vĩ mô. Nội dung của môn học bao gồm các phần
nâng cao của kinh tế vĩ mô như lý thuyết tăng trưởng kinh tế dài hạn, lý thuyết về ñầu
tư, lý thuyết về tiêu dùng, lý thuyết chu kỳ kinh tế, các trường phái kinh tế vĩ mô sau
Keynes (sau mô hình IS-LM) và các ứng dụng kinh tế vĩ mô vào các tình huống cụ thể.

9.25 Kinh tế phát triển (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế, bao gồm
các khái niệm căn bản của phát triển, các lý thuyết phát triển, các mô hình phát triển, và
các vấn ñề cơ bản nhất liên quan ñến một nền kinh tế ñang phát triển như mối quan hệ
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển phúc lợi cho con người, các yếu tố tác ñộng ñến
tăng trưởng kinh tế như lao ñộng, vốn tài nguyên và công nghệ…

9.26 Kinh tế công (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế học vi mô 1, Kinh tế học vĩ mô 1, Kinh tế phát triển.
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học này nghiên cứu các vấn ñề cơ bản bao gồm: Bản chất, nội dung của khu vực
công cộng và các qui luật phát triển của nó trong mối quan hệ hữu cơ với khu vực tư
nhân; Trục trặc và thất bại của khu vực tư nhân làm cơ sở ñề xuất các giải pháp can
thiệp của Chính phủ; ðánh giá các chính sách can thiệp của chính phủ theo tiêu chuẩn
hiệu quả kinh tế và ñảm bảo công bằng xã hội như chính sách chi tiêu công, chính sách
thuế cũng như tác ñộng của các chính sách này ñến lợi ích của các ñối tượng khác
nhau trong xã hội. Từ ñó nhằm ñiều chỉnh bổ sung và hoàn thiện sao cho phù hợp với
từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội.

9.27 Kinh tế môi trường (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về: Mối quan hệ giữa môi trường và phát
triển kinh tế bền vững; Bản chất của hệ thống môi trường, Kinh tế học của chất lượng
môi trường, Những kỹ năng cơ bản của phân tích kinh tế tác ñộng tới môi trường;
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Nguyên lý và những kỹ năng cần thiết trong phân tích chi phí lợi ích và môi trường;
Những công cụ chủ yếu quản lý môi trường.

9.28 Dự báo kinh tế (4 ðVHT)
Môn học trước: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về khoa học dự báo.
ðồng thời, sinh viên có thể lĩnh hội và sử dụng thành thạo những phương pháp và kỹ
thuật dự báo phổ biến nhất trong kinh doanh hiện nay cũng như rèn luyện các kỹ năng
thực hành dự báo trên máy tính với cơ sở dữ liệu thực tế thu thập từ các công ty trên
toàn cầu. Nội dung chính của môn học bao gồm tổng quan về dự báo, khảo sát dữ liệu
và lựa chọn phương pháp dự báo, các phương pháp dự báo ñơn giản, dự báo bằng
phương pháp san bằng mũ, mô hình hồi quy ñơn, mô hình hồi qui bội, dự báo bằng
phương pháp phân tích dãy số thời gian…

9.29 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (4 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành.
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương như ñàm phán, ký
kết hợp ñồng ngoại thương, thực hiện hợp ñồng ngoại thương.

9.30 Thanh toán quốc tế (3 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại
thương.
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về thanh toán trong ngoại thương, quan trọng
nhất là thanh toán bằng L/C và các quy ñịnh quốc tế có liên quan như Incoterms.

9.31 Vận tải, bảo hiểm trong ngoại thương (4 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại
thương.
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nghiệp vụ về tổ chức chuyên chở và
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng các phương thức vận tải khác nhau, quan
trọng nhất là vận tải ñường biển. Ngoài ra, môn học còn trang bị cho sinh viên những
kiến thức nghiệp vụ về bảo hiểm trong lĩnh vực thương mại quốc tế như các nội dung
cơ bản của từng nghiệp vụ bảo hiểm, tiến hành khiếu nại và kiện tụng bồi thường bảo
hiểm trong hoạt ñộng kinh doanh xuất nhập khẩu.

9.32 Kinh tế quốc tế nâng cao (4 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kinh tế vi mô 2, Kinh tế vĩ
mô 2
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ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học chủ yếu ñề cập ñến các lý thuyết kinh tế quốc tế chưa ñược ñề cập trong môn
Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế. Các tình huống chính sách cụ thể cũng
ñược thảo luận.

9.33 Luật thương mại quốc tế (4 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại
thương.
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản về thương mại quốc tế, giúp
sinh viên hiểu biết các nguyên tắc, ñịnh chế, các thông lệ tập quán liên quan ñến các
giao dịch thương mại với các thương nhân nước ngoài, chế ñịnh về hợp ñồng mua bán
hàng hóa quốc tế, bảo hiểm, chuyên chở hàng hóa, phương thức thanh toán và giải
quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế.

9.34 Toàn cầu hóa (4 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kinh tế phát triển, Kinh tế
quốc tế
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kỹ năng phân tích phê bình cần thiết ñể
có thể hiểu rõ khái niệm toàn cầu hóa có nguồn gốc lịch sử của nó, xác ñịnh ñược tác
ñộng của toàn cầu hóa lên doanh nghiệp và nền kinh tế trong nước, hiểu những lời
khuyên của các tổ chức ña phương quốc tế trong bối cảnh có nhiều cân nhắc ñịnh hình
nên niềm tin và lợi ích của họ về toàn cầu hóa, các xu thế chủ ñạo của toàn cầu hóa
hiện nay.

9.35 Kinh doanh quốc tế (3 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế, có
những hiểu biết nhất ñịnh về môi trường cũng như hoạt ñộng kinh doanh quốc tế trong
xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay. Môn học giới thiệu các khái niệm hiện ñại về kinh
doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện
nay. Môn học giúp học viên xác thấy ñược những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội
ñịa và kinh doanh quốc tế ñể từ ñó có những ñiều chỉnh thích hợp cho từng thị trường
ở các quốc gia khác nhau.

9.36 Quản trị cung ứng (Logistics) (4 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về logistics như khái niệm ñúng về logistics,
các chức năng chính và trách nhiệm của logictics như quản lý việc mua bán, vận
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chuyển, lưu kho cùng với các hoạt ñộng về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho các
hoạt ñộng ñó ñể ñảm bảo logistics là một chuỗi dịch vụ trước, trong và sau sản xuất
kinh doanh và mục ñích cuối cùng của logistics là tối ưu hóa hoạt ñộng sản xuất kinh
doanh và giảm chi phí ñến mức tối thiểu nhất có thể.

9.37 Marketing quốc tế (4 ðVHT)
Môn học trước: Quản trị học, marketing căn bản
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Marketing quốc tế
trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nội dung chủ yếu của môn học bao gồm phân tích, ñánh
giá môi trường marketing quốc tế, xác ñịnh các phương thức thâm nhập thị trường thế
giới, ñưa ra các chiến lược sản phẩm quốc tế chiến lược giá quốc tế, hoạch ñịnh và tổ
chức thực hiện các chiến lược marketing quốc tế…

9.38 Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 ðVHT)
Môn học trước: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng và phương pháp nghiên cứu
như cách thức lựa chọn ñề tài, cách ñặt câu hỏi nghiên cứu, cách viết ñề cương chi
tiết, phương pháp thu thập và xử lý số liệu, chuẩn bị và trình bày ñề tài nghiên cứu.

9.39 Thương mại ñiện tử (3 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại
thương, Thanh toán ngoại thương, Luật thương mại quốc tế
ðiều kiện tiên quyết: không
Nội dung chủ yếu của môn học này là giúp sinh viên hiểu về các hình thức mới của
thương mại liên quan ñến thương mại ñiện tử, xu hướng phát triển, các khía cạnh pháp
lý và các vấn ñề ñặt ra.

9.40 Tài chính quốc tế (3 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 2, Thị trường tài chính, Kinh tế quốc tế
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm trang bị các kiến thức cơ bản và lý luận nghiệp vụ về hoạt ñộng tài
chính diễn ra trên bình diện quốc tế với các nội dung chủ yếu sau: tổng quan về thị
trường tài chính quốc tế, các ñịnh chế tài chính quốc tế, ñầu tư quốc tế, ODA, cán cân
thanh toán quốc tế, liên minh tiền tệ giữa các quốc gia, tác ñộng của tài chính quốc tế
lên các nước ñang phát triển

9.41 Chính sách ngoại thương và công nghiệp (3 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kinh tế phát triển, Kinh tế
quốc tế
ðiều kiện tiên quyết: không
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Nội dung chủ yếu của môn học là tổng lược về chính sách ngoại thương và công
nghiệp hóa mà các nước ñã áp dụng, bài học thành công cũng như thất bại, các mô
hình chủ chốt bao gồm phát triển hướng vào xuất khẩu, phát triển thay thế nhập khẩu
và các mô hình khác.

9.42 Kinh tế các nước ðông và ðông Nam Á (3 ðVHT)
Môn học trước: kiến thức ñại cương, kiến thức cơ sở ngành, Kinh tế phát triển, Chính
sách ngoại thương và công nghiệp, Tài chính phát triển.
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học cung cấp một cách nhìn tổng quát có tính lịch sử về quá trình phát triển kinh tế
và những thay ñổi ñã diễn ra ở khu vực ðông và ðông Nam Á trong vòng khoảng bốn
thập kỷ qua. Trọng tâm phân tích nguyên nhân của những thay ñổi và kết quả của quá
trình phát triển này, ñồng thời rút ra các bài học cho các nước công nghiệp hoá trễ,
trong ñó có Việt Nam. Môn học cũng ñề cập ñến những thay ñổi và xu thế phát triển
gần ñây của các nền kinh tế ðông và ðông Nam Á.

9.43 Kinh tế Việt Nam (4 ðVHT)
Môn học trước: Kinh tế vi mô 2, Kinh tế vĩ mô 2
ðiều kiện tiên quyết: không
Môn học nhằm giúp cho sinh viên ứng dụng những lý thuyết về Kinh tế học, cùng với
việc tìm hiểu số liệu ñể giải thích các vấn ñề trong nền kinh tế Việt Nam.

9.44 Thực tập tốt nghiệp (5 ðVHT)
Giúp sinh viên tiếp cận với thực tế của nền kinh tế, doanh nghiệp; áp dụng những kiến
thức ñã học vào phân tích, giải quyết những vấn ñề về kinh tế thực tế tại doanh nghiệp
hay nền kinh tế nói chung.
Sinh viên có thể liên hệ nơi thực tập hoặc Khoa giới thiệu sinh viên ñến một ñơn vị thực
tế ñể thực tập và viết báo cáo thực tập. Báo cáo thực tập phải ñược ñơn vị tiếp nhận
cho sinh viên thực tập xác nhận và nhận xét quá trình thực tập.
Tùy theo chuyên ngành học, sinh viên chọn nơi thực tập và viết báo cáo cho phù hợp.
Thời gian, ñịa ñiểm, ñối tượng khảo sát và phương pháp thực hiện ñược phổ biến dựa
trên ñặc thù ngành ñào tạo, tùy tình hình cụ thể.

9.45 Khóa luận tốt nghiệp/Thi tốt nghiệp (10 ðVHT)
Sau khi thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ ñược hướng dẫn thực hiện khóa luận trong
một thời gian nhất ñịnh và bảo vệ ñề tài trước Hội ñồng chấm khóa luận tốt nghiệp,
theo mục 5.
Nếu sinh viên không ñủ tiêu chuẩn ñể bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp thì tham gia thi tốt
nghiệp theo các môn do Khoa qui ñịnh ở mục 5.

9.46 Môn ñiều kiện tốt nghiệp
Thi một trong những môn Khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, theo mục 5.
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10 Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy (Dự kiến)
10.1 Danh sách giảng viên cơ hữu của trường
STT

HỌ VÀ TÊN
GIẢNG VIÊN

TÊN MÔN HỌC

NĂM HỌC HÀM/
SINH
HỌC VỊ

1 Kinh tế các nước ðông và ðông Nam Á

Nguyễn Văn Phúc

1974

TS

2 Kinh tế chính trị Mác- Lênin

Nguyễn Thanh

1951

TS

3 Kinh tế chính trị Mác- Lênin nâng cao

Nguyễn Thanh

1951

TS

4 Kinh tế công

Nguyễn Thuấn

1963

PGS.TS

5 Kinh tế lượng

Tô Thị Kim Hồng

1977

ThS

6 Kinh tế vi mô 1

Lê Thị Kim Dung

1962

ThS

7 Kinh tế vĩ mô 1

Nguyễn Thái Thảo
Vy

1977

ThS

8 Kinh tế Việt Nam (báo cáo chuyên ñề)

GV Khoa Kinh tế

9 Kỹ năng và phương pháp học ñại học

Hồ Thiện Thông
Minh

1975

ThS

10 Lịch sử ðảng Cộng Sản Việt Nam

Phạm Kim Dung

11 Luật kinh tế

Trần Anh Thục ðoan

1969

ThS

Bùi Anh Sơn

1962

ThS

13 Marketing căn bản

Nguyễn Văn Sơn

1956

TS

14 Ngoại ngữ 1, 2, 3

Khoa Ngoại Ngữ

15 Ngoại ngữ chuyên ngành 1, 2, 3

Khoa Ngoại Ngữ
Nguyễn Thanh

1951

TS

17 Pháp luật ñại cương

Bùi Ngọc Tuyền

1968

ThS

18 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hồ Thiện Thông
Minh

1975

ThS

19 Tin học ñại cương

Khoa Tin học

20 Toàn cầu hóa

Nguyễn Văn Phúc

1974

TS

21 Triết học Mác- Lênin

Nguyễn Thanh

1951

TS

22 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh

1951

TS

12

16
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Báo cáo chuyên ñề: Hướng dẫn thực
tập và viết khóa luận tốt nghiệp

Khoa Kinh tế

10.2 Danh sách giảng viên thỉnh giảng

TÊN MÔN HỌC

HỌ VÀ TÊN
GIẢNG VIÊN

NĂM
SINH

HỌC
HÀM/
HỌC
VỊ

Chính sách ngoại
thương và công nghiệp

Trương Quang Hùng

1960

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

2 Dự báo kinh tế

Võ Thị Lan

1965

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

3 Kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thanh Minh

1976

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

4 Kinh tế công

Trần Thị Thu Vân

1963

PGS.TS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

5 Kinh tế phát triển

Võ Tất Thắng

1978

ThS

Chương trình
giảng dạy kinh tế
Fullbright

STT

1

ðƠN VỊ CÔNG
TÁC

6

Kinh tế quốc tế nâng
cao

Nguyễn Minh ðức

1972

TS

ðại học Nông Lâm

7

Kỹ thuật nghiệp vụ
ngoại thương

Nguyễn Việt Tuấn

1955

ThS

Cao ðẳng Kinh tế
ðối Ngoại

8

Lịch sử các học thuyết
kinh tế

Trần Xuân Kiêm

1943

TS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

9

Quản trị cung ứng
(Logistics)

Lâm Ngọc Thuỷ

1955

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

ThS

ðại Học Luật

10 Luật thương mại quốc tế
Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

Nguyễn Ngọc Lâm
Trần Bá Nhẫn

1953

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

12 Marketing quốc tế

Nguyễn Quốc Anh

1974

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

13 Kế toán ñại cương

Phan Thị Thuý Ngọc

1961

ThS

Cao ðẳng Kinh tế
Tài chính Hải
Quan

14 Quản trị học

Nguyễn Văn Thi

1965

ThS

ðH Ngân Hàng

15 Tài chính quốc tế

Lê Phan Thị Diệu
Thảo

1963

TS

ðại Học Ngân
Hàng

11
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16 Thanh toán quốc tế

Nguyễn Phước Kinh
Kha

1981

CN

ðại Học Ngân
Hàng

17 Thương mại ñiện tử

Nguyễn Hoàng Dũng

1974

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

Nguyễn Thị Dược

1967

ThS

ðại học Kinh Tế
Tp.HCM

18

Vận tải, bảo hiểm trong
ngoại thương

11 Tài liệu học tập (Dự kiến)
TÁC GIẢ

NĂM
XUẤT
BẢN

NHÀ
XUẤT
BẢN

Giáo trình chủ nghĩa
xã hội khoa học

GS.TS ðỗ Nguyễn
Phương,
TS.Nguyễn Viết
Thông

2006

NXB CTQG
Hà Nội

3 Dự báo kinh tế

Dự báo trong kinh
doanh

Nguyễn Quang
Trung, Võ Thị Lan

2005

Lưu hành
nội bộ

4 Kế toán ñại cương

Tập bài giảng

Nguyễn Như Ánh

2006

Lưu hành
nội bộ

STT

1

Chủ nghĩa xã hội
khoa học

5

Kế toán doanh
nghiệp

Kế Toán Doanh
Nghiệp (Lý ThuyếtBài Tập-Bài Giải)

TS. Lê Thị Thanh
Hà

2006

NXB Tài
chính

6

Kinh doanh quốc
tế

Global Business
Today

Charles W.L.Hill

1998

McGraw-Hill

Kinh tế chính trị
Mác- Lênin

Giáo trình kinh tế
chính trị Mác- Lênin
(dùng cho khối
ngành không chuyên
kinh tế- quản trị kinh
doanh trong các
trường ñại học, cao
ñẳng)

GS.TS Chu Văn
Cấp, GS.TS Phạm
Quang Phan,
PGS.TS Trần Bình
Trọng

2006

NXB CTQG
Hà Nội

Kinh tế chính trị
8 Mác- Lênin nâng
cao

Giáo trình kinh tế
chính trị Mác- Lênin
(dùng cho khối
ngành không chuyên
kinh tế- quản trị kinh
doanh trong các
trường ñại học, cao
ñẳng)

GS.TS Chu Văn
Cấp, GS.TS Phạm
Quang Phan,
PGS.TS Trần Bình
Trọng

2006

NXB CTQG
Hà Nội

9 Kinh tế công

Giáo trình Kinh tế
công

PGS. TS Nguyễn
Thuấn, ThS Trần
Thu Vân

1997

NXB Giáo
Dục

7
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10 Kinh tế lượng

Basic Econometrics,
4th Edition

Damodar N
Gujarati

2002

Irwin
Professional
Pubisher

11 Kinh tế môi trường

Giáo trình Kinh tế
môi trường

PGS-TS Hoàng
Xuân Cơ

2005

NXB Giáo
Dục

12 Kinh tế phát triển

Giáo trình kinh tế
phát triển

GS-TS Vũ Thị
Ngọc Phùng

2006

NXB ðại
Học Quốc
Gia
Tp.HCM

Kinh tế quốc tế
13
nâng cao

Advanced
International Trade:
Theory and
Evidence

Robert C. Feenstra

2003

Princeton
University
Press

14 Kinh tế vi mô 1

Kinh tế học vi mô

David Begg

2007

NXB Thống
Kê

15 Kinh tế vĩ mô 1

Kinh tế học vĩ mô

David Begg

2007

NXB Thống
Kê

Microeconomics

Robert S. Pindyck
,Daniel L.
Rubinfeld (Dịch
giả: Nguyễn Ngọc
Bích - ðoàn Văn
Thắng)

2000

NXB Khoa
Học Kỹ
Thuật

17 Kinh tế vĩ mô 2

Giáo trình Kinh tế vĩ
mô- ðại cương và
Nâng cao

Trần Văn Hùng,
Nguyễn Trí Hùng,
Trương Quang
Hùng, Nguyễn
Thanh Triều, Châu
Văn Thành

1998

NXB Giáo
Dục

18 Kinh tế Việt Nam

Guide to Economic
Indicators: Making
Sense of Economics

The Economist

2006

Bloomberg
Press

Kỹ năng và
19 phương pháp học
ñại học

Kỹ năng và phương
pháp học ñại học

ThS Tạ Thị Hồng
Hạnh, ThS Hoàng
ðinh Thảo Vy, TS
Vũ Việt Hằng

2006

Lưu hành
nội bộ

16 Kinh tế vi mô 2

20

Kỹ thuật nghiệp vụ
ngoại thương

Giáo Trình Kỹ Thuật
Nghiệp Vụ Ngoại
Thương

Bùi Thị Thuỳ Linh,
Phạm Quỳnh Chi

2005

NXB Hà Nội

21

Lịch sử các học
thuyết kinh tế

Giáo trình lịch sử
các học thuyết kinh
tế

PGS - TS Trần
Bình Trọng

2003

NXB Thống
Kê Hà Nội

Giáo trình Lịch sử
ðảng Cộng Sản Việt
Nam

PGS.NGND Lê Hậu
Hãn, PGS.TS. Trình
Mưu, PGS.TS Mạch
Quang Thắng

2006

NXB CTQG
Hà Nội

Lịch sử ðảng
22 Cộng Sản Việt
Nam
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NXB ðại
Học Quốc
Gia
Tp.HCM

Luật thương mại
23
quốc tế

Luật Thương Mại
Quốc Tế

Mai Hồng Quỳ,
Trần Việt Dũng

Lý thuyết và chính
24 sách thương mại
quốc tế

Tập bài giảng

TS Nguyễn Văn
Sơn

2006

Lưu hành
nội bộ

Lý Thuyết Xác Suất
Và Thống Kê Toán

Nguyễn Cao Văn,
Trần Thái Ninh

2006

NXB Giáo
Dục

26 Marketing căn bản

Marketing căn bản
(Marketing
Essentials)

Philip Kotler (Biên
dịch: TS Phan
Thăng, TS Vũ Thị
Phượng, Giang
Văn Chiến)

2002

NXB Thống
Kê

27 Marketing quốc tế

International
Marketing:
Consuming Globally,
Thinking Locally

Andrew McAuley

2001

Wiley

Pháp luật ñại
cương

Tài liệu hướng dẫn
học tập môn Pháp
Luật ðại Cương

ThS Bùi Ngọc
Tuyền, ThS Trần
Anh Thục ðoan

2007

Lưu hành
nội bộ

Phương pháp
29 nghiên cứu khoa
học

Phương pháp luận
nghiên cứu khoa
học

Trung Nguyên

2008

NXB Giao
Thông Vận
Tải

25

28

Lý thuyết xác suất
và thống kê toán

30

Quản lý dự án ñầu
tư

Project Management
for the 21st Century

Bennet P. Lientz,
Kathryn P. Rea

2001

ButterworthHeinemann

31

Quản trị cung ứng
(Logistics)

Quản trị Logistics

PGS-TS ðoàn Thị
Hồng Vân

2006

NXB Thống
Kê

32 Quản trị học

Quản trị học

Phạm Thị Minh
Châu

2006

NXB
Phương
ðông

33 Tài chính quốc tế

International
Finance

Maurice Levi

2005

Routledge

34 Tài chính tiền tệ

Giáo Trình Lý
Thuyết Tài Chính
Tiền Tệ

PGS. TS Phan Thị
Cúc

2007

NXB Thống
Kê

Thanh toán quốc tế

PGS.TS Trần
Hoàng Ngân

2003

NXB Thống
Kê

Toán cao cấp

PGS.TS Lê Văn
Hốt

2000

Trường ðH
Kinh Tế

35

Thanh toán quốc
tế

36 Toán cao cấp 1, 2
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37

Triết học MácLênin

Triết học Mác- Lênin

GS.TS Nguyễn
Ngọc Long, GS.TS
Nguyễn Hữu Vui

2006

NXB CTQG
Hà Nội

38

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Giáo trình Tư tưởng
Hồ Chí Minh

PGS.TS Mạch
Quang Thắng

2006

NXB CTQG
Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2009
Ban Giám Hiệu

Trưởng Khoa

(Duyệt)

(ðã ký)

Lê Thị Thanh Thu
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