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1. Mục tiêu đào tạo 

a. Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể  

 Mục tiêu chung: đào tạo các cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên môn vững 

vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc 

trong lĩnh vực kinh tế,  các lĩnh vực chính trị, xã hội và nghiên cứu, giảng dạy 

kinh tế học.   

 Mục tiêu cụ thể:  

(1) Đào tạo đội ngũ những cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng 

trong lĩnh vực kinh tế học.  

(2) Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các 

hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp.  

(3) Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng 

hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ 

quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. 

(4) Đào tạo những chuyên gia kinh tế có khả năng nghiên cứu độc lập trong 

lĩnh vực kinh tế học.  

(5) Đào tạo những cử nhân kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp.   

b. Chuẩn đầu ra 

K. Kiến thức: sau khi hoàn thành chương trình đào tạo SV có thể:   

K1.Hiểu những kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội và nhân văn đồng thời vận dụng những kiến thức trên trong giải thích các 

vấn đề trong cuộc sống.  

K2.Hệ thống được các kiến thức thức sâu, rộng, hiện đại về kinh tế học cũng 

như các phân nhánh kinh tế học trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội – môi 

trường và vận dụng các kiến thức trong phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn 

đề trong doanh nghiệp và nền kinh tế.  

K3. Hiểu và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu, dự báo kinh tế trong 

phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề kinh tế- xã hội.  

K4. Hệ thống được các kiến thức liên ngành luật kinh tế, quản trị, tài chính, 

ngân hàng, đầu tư, kinh doanh quốc tế… và vận dụng hỗ trợ các kiến thức kinh 

tế học trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế có liên quan.  

S. Kỹ năng: 



 Kỹ năng chuyên môn:  

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học, SV có khả năng áp dụng kiến thức được 

trang bị vào các lĩnh vực sau: 

S.1. Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, vận hành các hoạt động kinh tế ở khu vực 

doanh nghiệp.  

S.2 Thiết lập dự án và bảo vệ dự án đầu tư.  

S.3 Phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và chính sách của chính phủ. 

S.4 Dự báo những biến động và xu hướng của nền kinh tế. 

S.5. Tham mưu các vấn đề kinh tế, chính sách và giải pháp quản trị rủi ro cho 

các cơ quan Nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ 

và các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. 

S.6. Tư vấn, xây dựng và tổ chức các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội. 

S7. Đánh giá được các quan điểm tranh luận khác nhau thuộc lĩnh vực chuyên 

môn.  

S8. Nghiên cứu độc lập và trình bày kết quả nghiên cứu một cách hiệu quả về 

các vấn đề kinh tế. 

S9. Vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của 

ngành kinh tế vào hoạt động thực tiễn. 

S10 Hình thành kỹ năng tư duy phân tích, nghiên cứu, tổng hợp, phản biện và 

sáng tạo. 

 Kỹ năng mềm  

          S.11  Sử dụng thành thạo tiếng Anh, trình độ tương đương 500 điểm TOEIC. 

         S.12 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng trong 

chuyên ngành đào tạo, trình độ tin học tương đương B. 

         S.13 Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo.  

         S.14 Có kỹ năng phối hợp nhóm, làm việc nhóm chủ động. 

         S.15  Có kỹ năng thu thập dữ liệu, tài liệu, viết báo cáo.  

        S.16 Có kỹ năng trình bày hiệu quả các vấn đề trước đám đông.  

A. Thái độ: 

A1. Có thể chất, phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt; chấp hành nghiêm 

túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuân thủ pháp 

luật Việt Nam và các cam kết quốc tế. 

A2. Có thái độ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật chấp hành các 

quy định tại nơi công tác và tác phong chuyên nghiệp. 

A3. Có ý thức hợp tác, cầu tiến, vượt khó; có tinh thần trách nhiệm cao trong 

công tác.  

 
 

 

 

c. Ma trận chuẩn đầu ra  

C1. Ma trận chuẩn đầu ra-mục tiêu đào tạo: 
 

 

      MTĐT 

CĐR 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 
 

(5) 



K1 X X x   

K2 X X x x  

K3 X X x x  

K4  X  x  

S1  X x   

S2 X  x   

S3 X  x   

S4 X  x x  

S5 X X x x  

S6 X  x x  

S7 X  x x  

S8 X  x x  

S9 X X x x  

S10 X X x   

S11 X X x x  

S12  X x x  

S13  X x x  

S14  X  x  

S15  X x x  

S16  X x x  

A1     x 

A2     x 

A 3     x 

 

 

d. Cơ hội nghề nghiệp, vị trí và khả năng làm việc và học tập sau khi tốt 

nghiệp 

       

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ 

quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: 

-  Các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ờ trung ương và địa phương, các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng. 

 Các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế. 

 Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.  

 Các tổ chức xã hội, đoàn thể.  

 Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành 

thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý 

công; Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, ...). 

 Một số vị trí công tác tiêu biểu:  

 Chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, 

thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu 

thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự.  

 Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết 

kinh tế.  

 Cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội…  

 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ. Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ 

(24 TC), giáo dục thể chất (5 TC), giáo dục quốc phòng (165 tiết) 

4. Đối tượng tuyển sinh:  



Mọi đối tượng trên toàn quốc có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ tập 

trung, hệ giáo dục thường xuyên), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ Ban hành 

kèm theo Quyết định số 1368 /ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

5.1 Quy trình đào tạo 

Quy trình đào tạo được chia làm 8 học kỳ: 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3. 

- Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4. 

- Khối kiến thức chuyên ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7. 

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp, nếu hội đủ các điều kiện sau đây: 

- Tích lũy đủ số TC của ngành đào tạo.  

- Đạt điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa theo quy định. 

- Đạt các chứng chỉ GDQP, chứng chỉ giáo dục thể chất . 

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.   

6. Thang điểm: 

Thang điểm sử dụng là thang điểm 10 và được làm tròn đến 2 chữ số thập 

phân. 

7. Nội dung chương trình  

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ 

STT TÊN MÔN HỌC SỐ TC 

7.1.1 Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng HCM 10 TC 

1 Những NLCB của CNMLN 5 

2 Đường lối CMĐCSVN 3 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

7.1.2 
Khoa học xã hội 

(không bao gồm các môn kiến thức pháp luật) 
5 TC 

 Môn học bắt buộc 0 

 Môn tự chọn
1 5 

1 
Địa lý kinh tế (*)

 
 3 

2 
Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước (*) 

 3 

3 Địa chính trị thế giới (**)  2 

                                                 
1
  Các môn cùng ghi dấu */** trong cùng khối kiến thức là các môn học có thể thay thế cho nhau.  



4 Quan hệ quốc tế (**)  2 

7.1.3 Nhân văn – Kỹ năng 4 

 
Môn học bắt buộc 

0 

 
Không có môn bắt buộc 

 

 Môn tự chọn 4 

1 
Tâm lý học (*) 

2 

2 
Nhập môn khoa học giao tiếp (*) 

2 

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học (**) 2 

4 Kỹ năng làm việc nhóm (**) 2 

7.1.4 Khoa học pháp lý 3 

 Môn học bắt buộc 3 

 Pháp luật đại cương 3 

7.1.5 Ngoại ngữ  

 
Ngoại ngữ không chuyên 1 4 

 
Ngoại ngữ không chuyên 2 4 

 
Ngoại ngữ không chuyên 3 4 

7.1.6 Toán và khoa học tự nhiên 10 
 Môn học bắt buộc 

7 
1 Toán cao cấp  

5 
2 Lý thuyết xác suất   

2 

 Môn tự chọn 3 
3 Tin học đại cương   

 3 
4 Logic học 

3 

7.1.7 Khoa học kinh tế 14 
1 Kinh tế học vi mô 

4 
2 Kinh tế học vĩ mô 

4 



3 Kế toán đại cương  
3 

4 Quản trị học căn bản 
3 

7.1.8. Giáo dục thể chất 
5 

7.1.9 Giáo dục quốc phòng 
165 tiết 

 

7.2. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành và chuyên ngành: 84 TC 

7.2.1 Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: 21 TC 

ST

T 

Mã 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

  Môn bắt buộc 15  

1  Luật kinh tế 3  

2  Lịch sử các HTKT  3  

3  Lý thuyết tài chính tiền tệ 3  

4  Kinh tế lượng 3  

5  Thống kê ứng dụng 3  

  Môn tự chọn 6 Chọn 2/6 môn 

7  Marketing căn bản 3  

8  Kinh doanh quốc tế 3  

9  Kinh tế tài nguyên môi trường 3  

10  Các lý thuyết kinh tế hiện đại 3  

11  Tin học quản lý 3  

12  Tín dụng – ngân hang 3  

7.2.2 Kiến thức chuyên ngành + thực tập/ [thực tập + khóa luận/học các môn 

chuyên đề tốt nghiệp]: 63 TC 

 

ST

T 

MÃ 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

  Môn bắt buộc 46  

1  Kinh tế học quốc tế 3  

2  Kinh tế công 3  

3  Dự báo kinh tế  3  



ST

T 

MÃ 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

4  Kinh tế học vi mô 2 3  

5  Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 3  

6  Kinh tế lao động 3  

7  Kinh tế vĩ mô 2 3  

8  Kinh tế học phát triển 3  

9  Kinh tế học ứng dụng trong quản lý doanh 

nghiệp 

3  

10  Tài chính công 3  

11  Lập và thẩm định dự án đầu tư 3  

12  Kế hoạch hoá chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội 

3  

13  Chuyên đề Kinh tế học 3 Đối với SV 

không được 

hoặc không 

đăng ký làm 

KL 

14  Chuyên đề 2 : Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo  3 Đối với SV 

không được 

hoặc không 

đăng ký làm 

KL 

15  Thực tập tốt nghiệp 4  

16  Thực tập + khóa luận TN 10 Đối với SV 

làm khóa luận 

TN 

  Các môn học tự chọn 17  

1  Đầu tư quốc tế 3  

2  Quan hệ công chúng 3  

3  Chiến lược kinh doanh 2 Chọn 1 trong 2 

môn 4  Pháp luật về hợp đồng  2 

5  Phân tích lợi ích - chi phí 3  

6  Pháp luật về cạnh tranh 3  

7  Tài chính doanh nghiệp 3  



ST

T 

MÃ 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

8  Kinh tế đối ngoại 3  

9  Thị trường chứng khoán 3  

10  Pháp luật về thương mại 3  

11  Tâm lý và quản lý kinh doanh 3  

12  Kinh doanh bất động sản 3  

 

 

- Tất cả sinh viên đều phải đi thực tập chuyên môn cuối khóa, hoàn tất báo cáo 

thực tập, tương đương 4 TC. 

- Một số sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ loại khá trở lên và 

điểm thực tập đạt yêu cầu được Khoa chọn giao đề tài làm khóa luận tốt nghiệp (yêu 

cầu này sẽ được Hiệu trưởng quy định theo từng năm), tương đương 6 TC. Sau đó các 

sinh viên này sẽ bảo vệ trước Hội đồng. 

- Sinh viên không làm khoá luận tốt nghiệp, học tiếp 6 TC, thuộc chuyên đề 

nâng cao của ngành đào tạo và thi kết thúc chuyên đề (không phải thi tốt nghiệp). 

 

8. Dự kiến kế hoạch giảng dạy: Theo từng học kỳ 

HỌC KỲ I – 19  TC 

 

STT Mã 

MH 

MÔN HỌC SỐ 

TC 

Ghi chú 

  Các môn học bắt buộc:  17  

1  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

5  

2  Toán cao cấp  5  

3  Kinh tế vi mô 4  

4  Pháp luật đại cương 3  

  Các môn học tự chọn: 02 tín chỉ   

5  Tâm lý học  2 2 môn chọn 1 

6  Nhập môn khoa học giao tiếp  2 

7  Ngoại ngữ không chuyên 01 4  

 

     HỌC KỲ II – 17 TC 

  

ST

T 

Mã 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

  Môn bắt buộc 12  

1  Lý thuyết xác suất 2  



ST

T 

Mã 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

2  Quản trị học căn bản 3  

3  Kinh tế học vĩ mô 4  

4  Kế toán đại cương 3  

     

  Môn tự chọn 5  

5  Quan hệ quốc tế 2 chọn 1 trong 2 

môn 6  Địa chính trị thế giới 2 

7  Tin học đại cương 3 chọn 1 trong 2 

môn 8  Logic học 3 

     

     

9  NN không chuyên 2 4  

10  Giáo dục QP (4 tuần) 165t  

 

 

HỌC KỲ III (NĂM 2): 20 TC 

ST

T 

Mã 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

  Môn bắt buộc 15  

1  Luật kinh tế 3  

2  Lịch sử các HTKT  3  

3  Lý thuyết tài chính tiền tệ 3  

4  Thống kê ứng dụng 3  

5  Đường lối CMVN 3  

  Môn tự chọn 5  

5  Địa lý kinh tế 3 Chọn 1 trong 2 

 6  LS KT VN & các nước  3 

7  Phương pháp nghiêu cứu khoa học 2 Chọn 1 trong 2 

8  Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 

     



ST

T 

Mã 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

     

9  NN không chuyên 3 4  

10  Gíao dục thể chất 3  

 

 

HỌC KỲ IV :  17 TC 

ST

T 

MÃ 

MH 

TÊN MÔN HỌC SỐ 

TC 

GHI CHÚ 

  Môn bắt buộc 11  

1  Kinh tế lượng 3  

2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

3  Kinh tế học quốc tế 3  

4  Kinh tế công 3  

     

  Môn tự chọn 6 Chọn 2/6 môn 

5  Marketing căn bản 3  

6  Kinh doanh quốc tế 3  

7  Kinh tế tài nguyên môi trường 3  

8  Các lý thuyết kinh tế hiện đại 3  

9  Tin học quản lý 3  

10  Tín dụng – ngân hàng  3  

     

     

11  NN chuyên ngành 4  

12  Giáo dục thể chất 2  

 

       

HỌC KỲ V : 17 TC 

 

STT MÃ 

MH 

MÔN  HỌC SỐ 

TC 

Ghi chú 

  Các môn học bắt buộc 12  



1  Dự báo kinh tế  3  

2  Kinh tế học vi mô 2 3  

3  Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 3  

4  Kinh tế lao động 3  

     

  Các môn học tự chọn 5  

5  Đầu tư quốc tế 3  

6  Quan hệ công chúng 3 

7  Chiến lược kinh doanh 2 Chọn 1 trong 2 

môn 8  Pháp luật về hợp đồng  2 

     

9  Ngoại ngữ chuyên ngành 4  

   

 

HỌC KỲ VI - 18TC 

 

STT MÃ 

MH 

MÔN  HỌC SỐ 

TC 

Ghi chú 

  Các môn học bắt buộc 12  

1  Kinh tế vĩ mô 2 3  

2  Kinh tế học phát triển 3  

3  Kinh tế học ứng dụng trong quản lý doanh 

nghiệp 

3  

4  Tài chính công 3  

     

  Các môn học tự chọn 6 Chọn 2/4 môn 

5  Phân tích lợi ích - chi phí 3  

6  Pháp luật về cạnh tranh 3  

7  Tài chính doanh nghiệp 3  

8  Kinh tế đối ngoại 3  

9 NN 

06 

Ngoại ngữ chuyên ngành 4  

 

  HỌC KỲ VII : 12 + 6 = 18 TC 



 

STT MÃ 

MH 

MÔN  HỌC SỐ 

TC 

 

  Các môn học bắt buộc 12  

1  Lập và thẩm định dự án đầu tư 3  

2  Kế hoạch hoá chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội 

  

3  Chuyên đề Kinh tế học 3 Đối với SV 

không được 

hoặc không 

đăng ký làm 

KL 

4  Chuyên đề 2 : Nghệ thuật lãnh đạo  3 Đối với SV 

không được 

hoặc không 

đăng ký làm 

KL 

  Các môn học tự chọn: 6 tín chỉ  6  

5 TC 15 Thị trường chứng khoán 3  

6 PL 04 Pháp luật về thương mại 3  

7 TL 02 Tâm lý và quản lý kinh doanh 3  

8 KD 02 Kinh doanh bất động sản 3  

 

HỌC KỲ VIII : 4 - 10 TC 

 

STT MÃ 

MH 

MÔN  HỌC SỐ 

TC 

Ghi chú 

1  Thực tập tốt nghiệp 4  

2  Thực tập + khóa luận TN 10 Đối với SV 

làm khóa luận 

TN 

 


