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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT 

KHOA KINH TẾ 
Số /20/ĐHKTL-KKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2016 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ 

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ HỌC 

MÃ NGÀNH: 62.31.01.01 

 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  

Chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế học của trường Đại học Kinh tế-

Luật được thực hiện theo dạng nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dung (Academic 

Research), nhằm mở rộng kho tàng tri thức trong lĩnh vực Kinh tế học. Bằng cấp được công 

nhận là Tiến sỹ nghiên cứu (PhD – Doctor of Philosophy). 

Chương trình đào tạo tiến sỹ hàn lâm là bậc chuyển tiếp có mục đích chuyển đổi 

nghiên cứu sinh từ người tiêu dùng tri thức, để bổ sung vào đội ngũ những người sản xuất ra 

tri thức khoa học cho các cơ sở Đại học đào tạo bậc cao, chuyên sâu, và các Viện nghiên 

cứu chuyên ngành và v.v.v. 

2. MỤC TIÊU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học là đào tạo các nhà khoa học kinh tế, các 

giảng viên kinh tế và các chuyên gia kinh tế có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực 

hành trong các lĩnh vực: quản lý, nghiên cứu và giảng dạy, có khả năng nghiên cứu và 

hướng dẫn nghiên cứu độc lập và nghiên cứu nhóm, có trí tưởng tượng phong phú và sáng 

tạo, biết đặt vấn đề  và giải quyết hiệu quả những vấn đề mới trong lĩnh vực khoa học kinh 

tế với mục đích đóng góp trực tiếp và đáng kể vào kho tàng tri thức và học thuật chung của 

nhân loại. 

Đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có 

khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn đề có ý nghĩa mới về 

khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

 

3. CHUẨN ĐẦU RA (MỤC TIÊU CỤ THỂ) 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo tiến sỹ Kinh tế học tại trường Đại học Kinh tế-Luật 

hướng tới các tiêu chí được mô tả chi tiết trong Bảng dưới đây. 

Bảng 1 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo Tiến sỹ Kinh tế học 
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STT TIÊU CHÍ NỘI DUNG 

1 
KIẾN THỨC 

CHUNG 

Hiểu biết mạch lạc được yêu cầu, thông thạo cách thiết kế một nghiên cứu, 

viết  và trình bày hiệu quả Báo cáo kết quả nghiên cứu ở dạng hàn lâm, bao 

gồm 2 nội dung: 

o Nắm được các phương pháp nghiên cứu hiện đại để phát hiện các 

khe hổng lý thuyết;  

o Lựa chọn công cụ và các phương pháp hiện đại để lấp khe hổng đó. 

2 
KIẾN THỨC 

CHUYÊN MÔN 

Nắm vững và thành thao cách chọn hướng, chủ đề nghiên cứu, viết đề 

cương, lựa chọn các phương pháp nghiên cứu hiện đại nhất để phát hiện 

điểm mới về mặt lý thuyết. 

3 
KỸ NĂNG 

CHUYÊN MÔN 

Sở hữu các phương pháp tìm kiếm hiện đại, sử dụng các Tài liệu tham khảo 

khoa học chuyên ngành: Tạp chí, Sách chuyên khảo, Luận án, Kỷ yếu Hội 

thảo phục vụ nghiên cứu.  

Tuân thủ nguyên tắc đạo đức học thuật trong nghiên cứu. 

4 
KHẢ NĂNG TƯ 

DUY 
Có kỹ năng phân tích, phản biện đa chiều, có tư duy độc lập, sáng tạo và hội 

nhập để tham gia vào cộng đồng sản xuất tri thức và truyền bá tri thức. 

5 
KHẢ NĂNG GIAO 

TIẾP 

Biết cách sử dụng ngôn ngữ học thuật để phản biện, tranh luận trước cộng 

đồng, thuyết phục họ công nhận kết quả nghiên cứu của mình, cũng như thừa 

nhận kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp. 

Sử dụng tốt ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để giao tiếp học thuật trong cộng 

đồng. 

6 
TRÁCH NHIỆM 

CỘNG ĐỒNG 
Đạo đức học thuật phải được chú trọng, kết quả nghiên cứu phải công bố 

công khai trên các diễn đàn học thuật. 

7 
KHẢ NĂNG HỌC 

SUỐT ĐỜI 
Biết thiết kế các nghiên cứu một cách độc lập là cơ hội tốt nhất cho đam mê 

học tập suốt đời, và hướng dẫn người khác làm nghiên cứu. 

4. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình được xây dựng dưa trên 02 cơ sở sau: 

4.1. “Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh”, ban 

hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 09 

năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

4.2. “Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, ban hành kèm 

theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với “Thông tư số 

05/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế đào tạo 

tiến sỹ”, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 

05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ TRÚNG TUYỂN 

Những người dự tuyển và điều kiện được trúng tuyển được mô tả trong Bảng dưới 

đây. 

Bảng 2 
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Tiêu chuẩn dự tuyển Chương trình Tiến sỹ Kinh tế học 

STT TIÊU CHUẨN NỘI DUNG 

1 
ĐỐI TƯỢNG DỰ 

TUYỂN 

Có 3 nhóm đối tượng:  

o Có bằng thạc sỹ chuyên ngành đúng, và chuyên ngành phù hợp với chuyên 

ngành Kinh tế học;  

o Có bằng thạc sỹ chuyên ngành gần với KTH;  

2 
BÀI BÁO KHOA 

HỌC 

Tham gia nghiên cứu khoa hoc các cấp và có bài trên các hội thảo. 

3 
ĐỀ CƯƠNG 

NGHIÊN CỨU 

Đề cương nghiên cứu phải trình bày rõ ràng những nội dung sau:  

o Hướng nghiên cứu của đề tài phải phù hợp với KTH;  

o Tổng quan được tình hình các nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án;  

o Xác định rõ mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, nhiệm vụ và kết 

quả dự kiến;  

o Thiết kế qui trình, lựa chọn các phương pháp và đề xuất được mô hình 

nghiên cứu giả định;  

o Kế hoạch và dự định học tập để đạt được mục đích đề ra;  

o Những kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết cũng như những khác biệt 

của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu, 

đồng thời cả những hạn chế cá nhân và hướng khắc phục các khiếm 

khuyết của bản thân; 

o Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; 

o Và đề xuất người hướng dẫn (theo qui định của ĐHQG-HCM). 

4 NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

Phải được một nhà khoa học có tên trong danh sách do Trường Đại học Kinh 

tế-Luật công bố đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh. 

5 THƯ GIỚI THIỆU 

KHOA HỌC 

Cần 02 thư: GS, PGS, TSKH, hoặc TS chuyên ngành Kinh tế từ 2 năm trở 

lên.  

Người giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng cùng làm việc hoặc hoạt động trong 

lĩnh vực chuyên môn cùng với ứng viên.  

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về: Phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp;Năng lực chuyên môn;Phương pháp làm việc;Khả năng nghiên 

cứu;Khả năng làm việc theo nhóm;Điểm mạnh và điểm yếu của người dự 

tuyển;Triển vọng về phát triển chuyên môn của ứng viên. 

6 TRÌNH ĐỘ 

NGOẠI NGỮ 

Một trong 05 ngoại ngữ chính là: Anh, Nga, Đức, Pháp và  Trung Quốc.  

Chuẩn đầu vào được thực hiện theo Quy chế của ĐHQG-HCM.  

Hoặc tham gia kỳ thi tuyển tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế-Luật tổ 

chức. 

7 NHÂN THÂN 
Được địa phương hoặc cơ quan xác nhận thân nhân tốt, không vi phạm pháp 

luật. 

8 CAM KẾT CÁ 

NHÂN 

Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về đào tạo, quản lý và tài chính theo 

quy định của Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
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QUI TRÌNH XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN 

 

 

 

 

 

 

6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO ĐẠO:  

CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SỸ 

o Nội dung 1: Các Học phần tiến sỹ:Tổng số bao gồm 18 TC, chia thành 3 phần 

kiến thức. 

 Kiến thức chung 06; 

 Chuyên ngành 06; 

 và Chuyên đề tiến sỹ 06 Tín chỉ. 

o Nội dung 2: Các Học phần bổ sung dành cho nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc 

sỹ và Học phần bổ sung dành cho các học viên đã có bằng Thạc sỹ chuyên ngành 

gần với Quản trị kinh doanh (Xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2);  

o Nội dung 3: Nghiên cứu khoa học và viết Luận án (Xem Phụ lục 3). 

Bảng 3 

Danh mục các Học phần và Chuyên đề Chương trình đào tạo tiến sỹ Kinh tế học 

Mã Học phần 
Tên môn học 

(Ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) 

Khối lượng Tín chỉ 
Ghi 

chú Phần 

chữ 

Phần 

số 

 Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 

Học 

kỳ 

1.  CÁC HỌC PHẦN TIẾN SỸ - 12 TC 

QUI TRÌNH XÉT TUYỂN 

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG 
1. Mức độ rõ ràng và phù hợp với chuyên ngành 

Kinh tế học 

2. Tổng quan các lý thuyết và khả năng vận dụng 

vào đề tài nghiên cứu; 

3. Thiết kế qui trình nghiên cứu rõ ràng, chặt chẽ; 

4. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp; 

5. Lựa chọn lý thuyết và mô hình nghiên cứu phù 

hợp; 

6. Chỉ ra hạn chế và hướng khắc phục trong nghiên 

cứu; 

7. Đánh giá chung và trả lời câu hỏi. 

ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN 

1. Điểm bảo vệ đề cương: tối thiểu đạt 5/10 

2. Điểm phỏng vấn năng lực nghiên cứu: tối thiểu 5/10 

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN DỰA TRÊN TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA 

HAI PHẦN NÀY, ƯU TIÊN TỪ CAO XUỐNG THẤP. 

PHỎNG VẤN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU 
1. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng 

o Kiến thức chuyên môn về KTH; 

o Khả năng tư duy trong nghiên cứu; 

o Kỹ năng làm việc theo nhóm; 

o Kỹ năng đặt, phân tích và giải quyết vấn đề; 

o Tính cách cá nhân; 

o Khả năng giao tiếp và thuyết phục. 

2. Động cơ theo đuổi chương trình đào tạo 

o Tiềm năng học tập và mục đích nghiên cứu; 

o Tiềm năng tiến bộ nghề nghiệp; 

o Tiềm năng về giảng dạy. 
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ECO 3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án 3 2 1   

ECO 3002 Tư tưởng kinh tế Việt Nam 2 1 1   

ECO 3003 Những lý thuyết mới trong Kinh tế học hiện đại 3 1 1   

ECO 3004 
Kết hợp chính sách tài khóa & chính sách tiền tệ.  
trong điều hành kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và thực tiễn. 2 1 1 

 
 

ECO 3005 Thể chế đối với phát triển kinh tế 2  

2. CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SỸ - 06 TC 

ECO 3101 

CHUYÊN ĐỀ 1:  

Tổng quan Lý thuyết, tình hình nghiên cứu và khả năng 

vận dụng cho Luận án. Xác định lỗ hổng lý thuyết. 
2   

 

 

     ECO 3102 

CHUYÊN ĐỀ 2: 

Thiết kế Qui trình nghiên cứu, xây dựng bộ dữ liệu, 

thang đo và lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù 

hợp. 

2   

 

 

ECO 3103 

CHUYÊN ĐỀ 3:  

Nội dung, kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được của 

Luận án. Xác định điểm mới đạt được. 
2   

 

 

 TỔNG CỘNG CHƯƠNG TRÌNH: 18 

6. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo được xây dựng theo phương án toàn thời gian, chia làm ba 

nhóm: những nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sỹ chuyên ngành phù hợp (90 Tín chỉ), có 

bằng Thạc sỹ chuyên ngành gần(102 Tín chỉ), và chưa có bằng Thạc sỹ(114 Tín chỉ). 

Bảng 4 

Phân bổ thời gian và thời lượng tích lũycủa Chương trình tiến sỹ Kinh tế học 

THỜI GIAN TÍN CHỈ TÍCH LŨY NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GHI CHÚ 

1. DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH THUỘC NHÓM THỨ NHẤT:  
(là thạc sỹ chuyên ngành đúng, phù hợp với kinh tế học) 

Học kỳ I 12 Các học phần Tiến sỹ  

Học kỳ II 15 Nghiên cứu khoa học  

Học kỳ III 15 Nghiên cứu khoa học  

Học kỳ IV 
12 

06 

Nghiên cứu khoa học 

Chuyên đề Tiến sỹ 

 

Học kỳ V 15 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

Học kỳ VI 15 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

TỔNG CỘNG 90 

2. DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH THUỘC NHÓM THỨ HAI:  
(là thạc sỹ chuyên ngành gần với ngành KTH) 

Học kỳ I 12 Các học phần bổ sung  

Học kỳ II 12 Các Học phần Tiến sỹ  

Học kỳ III 19 Nghiên cứu khoa học  

Học kỳ IV 
15 

06 

Nghiên cứu khoa học 

Chuyên đề Tiến sỹ 

 

Học kỳ V 19 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

Học kỳ VI 19 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

TỔNG CỘNG 102 

3. DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH THUỘC NHÓM THỨ BA:  
(là cử nhân chưa có bằng thạc sỹ) 

Học kỳ I 12 Các Học phần bổ sung  
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Học kỳ II 12 Các Học phần bổ sung  

Học kỳ III 12 Các Học phần bổ sung  

Học kỳ IV 12 Các Học phần Tiến sỹ  

Học kỳ V 12 Nghiên cứu khoa học  

Học kỳ VI 12 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

Học kỳ VII 12 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

Học kỳ VIII 06 Chuyên đề Tiến sỹ  

Học kỳ IX 12 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

Học kỳ X 12 Nghiên cứu khoa học, viết luận án  

TỔNG CỘNG 114 

7. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Nghiên cứu sinh được xét tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

o Thực hiện đầy đủ các điều trong các Quy chế Đào tạo trình độ tiến sỹ của Đại học 

Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.Hoàn thành mọi nhiệm vụ và 

thực hiện các nghĩa vụ của nghiên cứu sinh do Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế-

Luật quy định. 

o Tích lũy đủ số Tín chỉ của Chương trình đào tạo với số điểm trung bình của từng môn 

học cao hơn 5,5/10. 

o Có ít nhất 2 bài báo được công bố trên Tạp chí khoa học chuyên ngành do Hội đồng 

chức danh giáo sư Nhà nước qui định. Khuyến khích NCS đăng bài trên Tạp chí khoa 

học quốc tế có uy tín được liệt kê tại đại chỉ http://science.thomsonreuters.com/mjl/ hoặc 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế do một Nhà xuất bản có uy tín ấn hành. 

o  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

NGUYỄN TIẾN DŨNG 

TRƯỞNG KHOA KINH TẾ 

 

 

 

NGUYỄN CHÍ HẢI 

PHỤ LỤC 1 

CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH CHƯA CÓ BẰNG 

THẠC SỸ 

 

Tổng khối lượng kiến thức của các Học phần bổ sung cho nghiên cứu sinh chưa có 

bằng Thạc sỹ là 30 Tín chỉ, nằm trong cấu trúc Chương trình đào tạo Thạc sỹ Kinh tế học 

của trường Đại học Kinh tế-Luật đang hiện hành. 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/
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Bảng 1 

Danh mục các môn học của Học phần bổ sung  

(Dành cho Nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sỹ) 

Mã môn học 
Tên môn học 

(Ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) 

Khối lượng Tín chỉ 
Ghi 

chú Phần 

chữ 

Phần 

số 
 Tổng số 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 
Học kỳ 

ECO M001 Kinh tế vi mô nâng cao 3 2 1   

ECO M002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3 2 1   

ECO M003 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 3 2 1   

ECO M004 Kinh tế phát triển nâng cao 3 2 1 
 

 

ECO M008 Kinh tế chính trị nâng cao 3 2 1 
 

 

ECO M005 Kinh tế dự báo 2 1,5 0,5 
 

 

ECO M006 Kinh tế học thể chế 2 1.5 0.5 
 

 

ECO M007 Kinh tế đối ngoại 3 2 1   

ECO M009 Lập và thẩm định dự án đầu tư 2 1.5 0.5   

ECO M010 Luật kinh tế 2 1.5 0.5   

ECO M011 Kinh tế lao động 2 1.5 0.5   

ECO M012 Kinh tế nông nghiệp và PTNT 2 1.5 0.5   

 TỔNG CỘNG: 30 
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PHỤ LỤC 2 

CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH CÓ BẰNG THẠC 

SỸ CHUYÊN NGÀNH GẦN 

Tổng khối lượng kiến thức bổ sung là 12 Tín chỉ, trong 04 môn học thuộc Chương 

trình đào tạo Thạc sỹ Kinh tế học hiện hành trong trường Đại học Kinh tế-Luật.  

Bảng 2 

Danh mục các môn học của Học phần bổ sung  

(Dành cho nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sỹ chuyên ngành gần với Kinh tế học) 

Mã môn học 
Tên môn học 

(Ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) 

Khối lượng Tín chỉ 
Ghi 

chú Phần 

chữ 

Phần 

số 
 Tổng số 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 
Học kỳ 

ECO M001 Kinh tế vi mô nâng cao 3 2 1   

ECO M002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3 2 1   

ECO M004 Kinh tế phát triển nâng cao 3 2 1 
 

 

ECO M018 Kinh tế chính trị nâng cao 3 2 1 
 

 

 TỔNG CỘNG: 12 
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PHỤ LỤC 3 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ VIẾT LUẬN ÁN TIẾN SỸ 

 

Nghiên cứu khoa học là quan trọng nhất và  đặc thù, mang tính bắt buộc trong quá 

trình thực hiện Luận án tiến sỹ. Đây là các cơ sở quan trọng nhất để nghiên cứu sinh viết 

Luận án. Hoạt động nghiên cứu khoa học phải phù hợp với mục tiêu của Luận án tiến sỹ. 

Thời gian nghiên cứu khoa học được thực hiện trong thời gian tham gia Chương trình đào 

tạo trình độ tiến sỹ.  

Luận án tiến sĩ là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, độc đáo, sáng tạo 

trong lĩnh vực nghiên cứu, có đóng góp về mặt lý thuyết, chứa đựng những tri thức, mô hình 

hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực 

nghiên cứu hoặc giải quyết sáng tạo ứng với điều kiện thay đổi các vấn đề đang đặt ra với lý 

thuyết khoa học trong lĩnh vực Kinh tế học.  

Nghiên cứu sinh phải nắm được rõ, có hai trường phái phổ biến trong nghiên cứu khoa 

học là định tính (Qualitative Methodology) và định lượng (Quanlitative Methodology). Nếu 

nghiên cứu định tính nhằm khám phá ra các Lý thuyết khoa học, dựa trên nguyên tắc qui 

nạp, thì nghiên cứu định lượng gắn liền với kiểm chứng chúng, dựa trên nguyên tắc suy 

diễn. Phương pháp luận nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu là yêu 

cầu chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn cho Chương trình đào tạo tiến sỹ Kinh tế học 

trong trường Đại học Kinh tế-Luật. 

Do vậy, nghiên cứu sinh phải nắm bắt được cả về suy diễn, cũng như qui nạp, định 

tính cũng như định lượng để vận dụng chúng một cách khoa học vào các nghiên cứu của 

mình. Trong định tính, nghiên cứu sinh cần biết xây dựng lý thuyết khoa học từ dữ liệu, 

phương pháp nghiên cứu tình huống (Case Study Methods), phương pháp thảo luận nhóm 

(Focus Groups), phương pháp chuyên gia và v.v. Về định lượng, một số phương pháp và 

công cụ cần thiết như cách thức thực hiện nghiên cứu khảo sát (Surveys), nghiên cứu thực 

nghiệm (Experiment), cách xây dựng và đánh giá đo lường, và các công cụ phân tích tùy 

theo dạng dữ liệu như dữ liệu đã có sẵn (Revealed Data), dữ liệu khảo sát (Surveys Data) và 

dữ liệu từ thực nghiệm (Experimental Data) như mô hình họ hồi qui, họ logarit, binery 

logistics, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equatio Modeling), và các mô hình 

hiện đại khác. 

Luận án tiến sỹ phải có những đóng góp mới về mặt học thuật, được trình bay bằng 

ngôn ngữ hàn lâm, mang tính học thuật, vận dụng những lý luận cơ bản của các Lý thuyết 

chuyên ngành và liên ngành gắn với lĩnh vực Kinh tế học để phân tích, bình luận, đánh giá 

các trường phái, luận điểm và kết quả đã đạt được trong các nghiên cứu trước đây, có liên 

quan trực tiếp đến đề tài Luận án. Trên cơ sở đó đặt ra vấn đề mới, giả thuyết mới có ý 

nghĩa hoặc các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề đặt ra của Luận án và chứng minh 
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được bằng những luận chứng và bằng chứng mới. Tác giả Luận án phải có cam đoan danh 

dự về công trình khoa học của mình. 

Ngôn ngữ để viết Luận án là tiếng Việt, hoặc một trong 5 ngoại ngữ đã được giới thiệu 

về điệu kiện dự tuyển nghiên cứu sinh. Trong trường hợp Luận án được chọn ngoại ngữ để 

viết và trình bày thì phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế-Luật.  

Nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của Luận án phải được công bố, hoặc 

được chấp nhận đăng trong ít nhất hai bài báo có phản biện khoa học độc lập trên các Tạp 

chí chuyên ngành, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trong hoặc ngoài nước. Các tạp chí khoa học 

và Kỷ yếu Hội nghị khoa học phải thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà 

nước qui định cho ngành Liên quan đến chuyên ngành đào tạo là: Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh. 

Cấu trúc Luận án phải bao gồm các phần sau: 

o Phần mở đầu: giới thiệu ngắn gọn về công trình nghiên cứu, lý do chọn lựa đề 

tài, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của 

đề tài. Đặc biệt phần này cũng giới thiệu công cụ dò tìm khe hổng lý thuyết và 

kết quả kiểm định điểm mới của Luận án. 

o Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: Đây là phần rất quan trọng của Luận án. 

Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài đề cập đến những công trình khoa 

học, các bài báo khoa học đã công bố, những Luận án đã bảo vệ trước hội đồng 

khoa học trong cùng lĩnh vực ở trên thế giới và trong nước, từ đó tác giả Luận án 

có thể làm rõ những điểm mới trong các nghiên cứu trước để kế thừa và dự kiến 

phần phát triển. Làm rõ vấn đề này giúp học viên quan tâm đến vấn đề nghiên 

cứu cùng chủ đề của các tác giả đi trước, học tập kinh nghiệm, phát triển ý tưởng 

nhằm tránh sao chép, lựa chọn rõ ràng hướng nghiên cứu của đề tài. Tổng quan 

nghiên cứu cũng giúp nghiên cứu sinh chỉ ra những lỗ hổng trong lý thuyết và 

tìm các phương pháp phù hợp để lấp chúng.  

o Nội dung, kết quả nghiên cứu (có thể bố trí trong một hoặc nhiều Chương): 

trình bày Lý thuyết, cơ sở lý luận và các giả thuyết khoa học, phương pháp 

nghiên cứu; kết quả nghiên cứu đạt được và những vấn đề bàn luận.  

o Kết luận và Giái pháp: trình bầy những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ 

kết quả nghiên cứu; đưa ra những giải pháp mới cho vấn đề đặt ra và  về hướng 

những nghiên cứu tiếp theo. 

o Danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài Luận án và 

tất nhiên các công trình đã được công bố này phải liên quan đến đề tài Luận án. 

o Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong Luận án, và phải 

trình bầy theo thông lệ quốc tế (APA). 

o Phụ lục (nếu có). 



 3 

Luận án Tiến sỹ có dung lượng khoảng từ 150 đến tối đa 200 trang khổ A4, trong đó 

trên 50% là trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh, không 

tính phần phụ lục.  

Hình thức Luận án phải được trình bày theo Qui định chung của trường Đại học Kinh 

tế-Luật, ĐHQG-HCM, cũng như Khoa Kinh tế. 

 

 


