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THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực thế Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
năm học 2021 - 2022
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
Quy mô sinh viên hiện tại
STT

Đại học

Khối ngành
Tiến sĩ

Thạc sĩ
Chính quy

Cao đẳng sư phạm

Vừa làm
vừa học

Chính quy

Vừa làm
vừa học

Trung cấp sư phạm
Chính quy

Vừa làm
vừa học

Tổng số
1

Khối ngành I

2

Khối ngành II

3

Khối ngành III

4

Khối ngành IV

5

Khối ngành V

6
7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

227

x

x

x

x

Khối ngành VI

38

x

x

x

x

Khối ngành VII

777

x

x

x

x

767

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm
Tỷ lệ sinh viên
tốt nghiệp có
STT

Khối ngành

Số sinh viên tốt

Phân loại tốt nghiệp (%)

việc làm sau 1
năm ra trường

nghiệp

(%)*
Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

07

14

Tổng số
1

Khối ngành I

2

Khối ngành II

3

Khối ngành III

4

Khối ngành IV

5

Khối ngành V

21

6

6

2

6

Khối ngành VI

3

7

Khối ngành VII

2

1

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số
SVTN được khảo sát)* 100
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
1.

STT

1

Ngành: Quản lý Bệnh viện

Tên môn học

Mục đích môn học

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể
tiếp cận được nội dung các môn học: Những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, Tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng
Những nguyên lý cơ Cộng sản Việt Nam.
bản của chủ nghĩa Mác- - Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
Lênin (P1)
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh
viên.

Số
tín
chỉ

Lịch trình Phương pháp đánh giá
giảng dạy
sinh viên

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

- Hiểu được các khái niệm toán học có trong học phần.
2

Toán cao cấp

- Biết tính toán và giải được các dạng bài tập cơ bản
nhất.

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Biết áp dụng kiến thức toán được nêu ra để giải
quyết một số vấn đề trong kinh tế.

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận kết hợp trắc nghiệm
trên giấy

3

Tiếng Anh bổ sung

Giúp sinh viên làm quen, nắm lại căn bản từ đầu, từng
bước tiếp cận những ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh
căn bản nhằm bước đầu hình thành kỹ năng nghe, nói,
đọc cơ bản cho sinh viên

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

4

Kinh tế vi mô

Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ
sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua
việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật
cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập
đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế:
người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó
sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và
có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của người
ứng dụng. Học phần đề cập đến 5 khối kiến thức:

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

1/ Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính.
5

Tin học đại cương

2/ Các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS.
3/ Soạn thảo văn bản trên máy tính.

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

4/ Sử dụng bảng tính Excel.

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

5/ Sử dụng các dịch vụ cơ bản của INTERNET.
Học phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng
máy vi tính và các phần mềm thông dụng nhất.

6

7

Nguyên lý kế toán

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
lý thuyết kế toán: Các khái niệm, bản chất, đối tượng,
mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế
toán; Các phương pháp kế toán; Quá trình thu thập,
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.

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý,
quá trình tâm lý, các trạng thái tâm lý và các thuộc
tính tâm lý. Là cơ sở lý giải những yếu tố chi phối đến
quá trình giao tiếp dưới góc nhìn truyền thông học,
tâm lý học, xã hội học. Cung cấp những kiến thức nền
Tâm lý và kỹ năng giao
tảng về kỹ năng giao tiếp, giao tiếp hiệu quả vận dụng
tiếp
trong học tập như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng
thuyết trình. Từ đó, trong bối cảnh và công việc cụ thể
như giao tiếp nội bộ và bên ngoài, giao tiếp trong bối
cảnh toàn cầu hóa, kỹ năng thương lượng, giải quyết
xung đột.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức
thi: Kiểm tra chạy cự
ly trung bình 800m
nam và 500m nữ.

- Về kiến thức:

8

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể,
giữ gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

- Cách thức đánh giá
học phần:

1

- Về kỹ năng:

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có
thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng HCM
và Đường lối CM của ĐCSVN.
9

- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của
Đảng.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho
sinh viên.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh
quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các

+ Điểm quá trình:
30%
+ Điểm thi kết thúc
học phần: 70%

Giúp sinh viên có kỹ năng thực hành chạy cự ly
ngắn và cự ly trung bình

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác–Lênin (Phần 2)

Học kỳ 1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

4
khoa học chuyên ngành được đào tạo.
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

10

Tiếng anh 1

Đây là nội dung ngoại ngữ nhằm trang bị cho
sinh viên những kiến thức bao gồm các đề tài có thật
trong cuộc sống như thông tin cá nhân, địa lý, mua
bán, nghề nghiệp, phim ảnh, quan hệ xã hội, tin tức, ăn
uống, sức khỏe, nhà cửa, công việc….

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

11

12

Marketing căn bản

Kinh tế vĩ mô

Môn học cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn
bản về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng
chúng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Hệ thống
thông tin và nghiên cứu Marketing; Môi trường
Marketing và thị trường các doanh nghiệp; Nhận dạng
nhu cầu và hành vi khách hàng; Phương pháp luận
nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh
nghiệp với thị trường gồm: các chiến lược thị trường,
các chính sách Marketing căn bản và tổ chức quản trị
Marketing của doanh nghiệp.
Môn học giới thiệu một số khái niệm cơ bản
của kinh tế vĩ mô, bao gồm: Đo lường tổng sản lượng
và mức giá của nền kinh tế; Mô tả hành vi của nền
kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng
trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn;
Giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng
cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; Lạm phát và thất
nghiệp trong ngắn hạn; Giới thiệu các vấn đề kinh tế
vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh
toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

13

14

Lý thuyết xác suất
thống kê

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

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

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

Môn học cung cấp các kiến thức và rèn luyện
kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nguồn nhân lực, Khái quát
về quản trị nguồn nhân lực. Các kỹ năng và nghiệp vụ
Quản trị nguồn nhân
trong tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, khen
lực
thưởng, đánh giá công việc, thiết lập bảng lương
doanh nghiệp v.v…

Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Môn học được kết cấu thành hai phần tương
đối độc lập về cấu trúc nhưng có liên quan chặt chẽ về
nội dung:
-

Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

5

Nội dung ban hành tại quyết định số
12/2000/QĐ-BGDĐT ngày 09/04/2000 của Bộ trưởng
Giáo dục quốc phòng – Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình
15
An ninh “165 tiết” (*) môn học Giáo dục quốc phòng cho các truờng trung
học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và
cao đẳng
Môn học cung cấp các kiến thức và rèn luyện
kỹ năng trong hoạch định chiến lược, cách thức xây
dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch thông qua các
công cụ của quản trị chiến lược. Quan trọng nhất là
đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến các
chiến lược cơ bản của doanh nghiệp.

16

Quản trị chiến lược

17

Môn học giới thiệu các khái niệm, các phạm trù
chung cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật dưới góc
độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân
tích: Cấu trúc của bộ máy Nhà nước cũng như chức
Pháp luật đại cương năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan
trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Tính
chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy
phạm pháp luật; Một số nội dung cơ bản của Luật
Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự.

Học kỳ 2

3

Học kỳ N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ N1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức
thi: Kiểm tra từng
sinh viên. Sinh viên
đứng ở vạch giao
bóng cuối sân, thực
hiện 5 lần giao bóng
qua trên lưới sang
phần sân đối diện.

- Về kiến thức:
Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể,
giữ gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
18

Giáo dục thể chất 2

Nắm được luật bóng chuyền.

1

- Về kỹ năng:

Học kỳ N1

- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình:
30%

Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn bóng
chuyền

+ Điểm thi kết thúc
học phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về
tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về
chủ nghĩa Mác – Lênin.
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết
về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của
Đảng và của cách mạng nước ta;

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con
người mới. Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
20 Tiếng anh 2

Đây là nội dung ngoại ngữ nhằm trang bị cho
sinh viên những kiến thức bao gồm các đề tài có thật
trong cuộc sống như thông tin cá nhân, địa lý, mua

Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%

- Hình thức tổ chức thi: Thi

3

Học kỳ 3 tự luận
- Cách thức đánh giá học

6
bán, nghề nghiệp, phim ảnh, quan hệ xã hội, tin tức, ăn
uống, sức khỏe, nhà cửa, công việc…

phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

21 Quản trị học

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 của quản trị; Nhà
quản trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản trị
(cổ điển và hiện đại); Các chức năng của quản trị:
hoạch định, tổ chức, giám đốc/điều hành và kiểm
tra/kiểm soát. Học phần còn cập nhật một số vấn đề
mới của quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và
ra quyết định, quản trị sự đổi mới/thay đổi, quản trị
xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh
nghiệp.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

22 Luật y tế

Môn học cung cấp những kiến thức về luật
trong y tế và những văn bản pháp quy liên quan đến
hoạt động y tế, bệnh viện và hành nghề y. Quản lý nhà
nước trong lĩnh vực y tế, giúp sinh viên nắm được các
vấn đề cơ bản pháp luật trong lĩnh vực y tế.

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

23 Quản trị tài chính

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường, nghiên cứu và trao đổi thực tế quản trị tài
chính doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và nâng cao
khả năng quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

24 Quản trị chất lượng

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường, nghiên cứu và trao đổi thực tế quản trị tài
chính doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và nâng cao
khả năng quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

25 Kế toán công

Môn học cung cấp các khái niệm và kỹ năng
trong thực hiện kế toán cho đơn vị hành chính sự
nghiệp có thu, cách thiết lập và đọc các báo cáo kế
toán trong hoạt động hành chính.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

7

- Hình thức tổ chức thi:
Thi thực hành trên sân
tập

- Về kiến thức:

26 Giáo dục thể chất 3

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể,
giữ gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Nắm được luật cầu lông.

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn cầu lông.

Đường lối Cách mạng
Đảng cộng sản VN

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ
bản những đường lối cách mạng của ĐCSVN, trong
đó chủ yếu vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới
trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục
vụ cho đời sống và công tác.
Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh
đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

28 Tiếng anh 3

Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên
ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường
lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Đây là nội dung ngoại ngữ nhằm trang bị cho
sinh viên những kiến thức bao gồm các đề tài có thật
trong cuộc sống như thông tin cá nhân, địa lý, mua
bán, nghề nghiệp, phim ảnh, quan hệ xã hội, tin tức, ăn
uống, sức khỏe, nhà cửa, công việc…

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Về kỹ năng:

27

Học kỳ 3

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

29 Kế toán quản trị

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
bản chất, chức năng và phương pháp kế toán quản trị,
phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí
khối lượng và lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân
tích biến động chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý.

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát
về khái niệm một dự án đầu tư, các công cụ thẩm định
Thiết lập và thẩm định dự án từ nhiều quan điểm khác nhau. Ngoài ra sẽ được
30
dự án
tiếp cận khía cạnh rủi ro trong dự án và phân tích bằng
các công cụ tin học hỗ trợ, thẩm định tính khả thi
trong triển khai và thực hiện một dự án.

31 Kinh tế y tế

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
kinh tế y tế và vận dụng trong thực tế Việt Nam, y tế
trong nền kinh tế thị trường, mối liên hệ giữa phát
triển y tế và công bằng xã hội, nghiên cứu cung cầu
trong chăm sóc sức khỏe, phân tích chi phí trong chăm

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

2

Học kỳ 4 - Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%

8
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

sóc y tế, mối liên quan giữa sự phát triển kinh tế và
sức khỏe.

Môn học cung cấp những kiến thức về hệ thống
tổ chức y tế Việt Nam, những quan điểm và chính
sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng mạng lưới y tế,
32 Tổ chức - Quản lý y tế chiến lược ngắn hạn và lâu dài của tổ chức y tế trong
khám chữa bệnh, đào tạo, dược và y tế công cộng.
Qua đó định hướng phát triển và những nguyên tắc
quản lý các tổ chức y tế từ Trung ương đến cơ sở.
Môn học này rất quan trọng đối với những nhà
hoạch định chính sách, lãnh đạo các địa phương, lãnh
đạo các bệnh viện, lãnh đạo các cơ sở y tế nhằm cung
cấp thông tin liên quan đến việc ra quyết định trong
quá trình hoạt động và phát triển của cơ sở. Đây cũng
là một trong các môn học nền tảng cho sự đi sâu hơn
33 Kinh tế lượng ứng dụng nữa vào việc lượng giá các vấn đề kinh tế, quản trị sau
này. Môn học không đặt nặng về các kỹ thuật như
những nhà thống kê học mà trang bị một phương pháp
luận liên quan đến kinh tế quản trị, giúp các nhà quản
trị nhìn nhận, đánh giá các vấn đề quản trị nói chung
và của sự phát triển doanh nghiệp, các bệnh viện, các
cơ sở y tế…, nói riêng.
Giúp cho sinh viên nắm vững được tổ chức,
chức năng của một bệnh viện, các chức năng, nhiệm
vụ của các Khoa Phòng chức năng chính của một bệnh
viện theo Quy chế Bệnh viện, các công việc hàng
ngày, các mối quan hệ giữa các Khoa Phòng trong và
ngoài bệnh viện. Sau thực tập, sinh viên có khả năng
Thực hành quản lý bệnh
34
thích ứng với công việc của bất cứ Khoa Phòng nào tại
viện 1
các bệnh viện được bố trí công việc làm, hình thành
được một số kỹ năng giải quyết công việc. Sinh viên
đi thực tập thực tế tại các Khoa Phòng chức năng
trong bệnh viện bao gồm: Phòng Kế hoạch Tổng hợp,
Phòng Hành chính Quản trị, Khoa Khám bệnh, Khoa
Dược.

35 Quản lý bệnh viện

Môn học cung cấp những kiến thức mang tính
tổng quát về quản lý trong các bệnh viện, các cơ sở y
tế. Qua đó thấy được tầm quan trọng của công tác
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giới thiệu và
rèn luyện các kỹ năng thường dùng trong việc thực
hành quản lý bệnh viện, xử lý các tình huống trong
việc sử dụng các nguồn lực như con người, thời gian,
vật lực,... trong môi trường bệnh viện.

Môn học nghiên cứu việc thiết lập hệ thống
Hệ thống thông tin quản thông tin quản lý trong bệnh viện thông qua một phần
36
lý bệnh viện
mềm chuyên dụng đã được xây dựng. Nghiên cứu quy
trình để áp dụng các phần mềm trong quản lý bệnh

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
thực hành hoặc báo cáo
chuyên đề
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ N2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

2

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

9
+ Điểm quá trình: 30%

viện: quản lý bệnh nhân, quản lý hồ sơ bệnh án, quản
lý viện phí…

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Môn học trau dồi kỹ năng thực hành, giao tiếp
bằng Anh ngữ cho sinh viên về mục đích quan hệ
Tiếng anh quản lý bệnh trong quản lý bệnh viện. Luyện kỹ năng nghe và nói
37
viện
trong giao tiếp tiếng Anh theo những tình huống đa
dạng trong quản lý bệnh viện, một số thuật ngữ y khoa
sử dụng trong viết và giao tiếp mang tính chuyên môn.

38 Quản trị môi trường

39

40

Quản lý chất lượng
bệnh viện

Marketing trong bệnh
viện

41 Dân số học

42 Dịch tễ học

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về
quản trị môi trường theo cách tiếp cận xử lý cuối
đường ống, xử lý nước sạch, xử lý môi trường bệnh
viện và hệ thống quản trị môi trường EMS. Sinh viên
sẽ nắm được các vấn đề liên quan đến các nguồn chất
thải, rác thải bệnh viện góp phần giải quyết nguy cơ
gây ô nhiễm môi trường.

Môn học cung cấp các kiến thức về hệ thống
quản lý chất lượng trong bệnh viện theo xu hướng
chung hiện nay với sự tích hợp nhiều hệ thống như hệ
thống quản trị chất lượng (QMS), hệ thống quản trị
môi trường (EMS), hệ thống an toàn nghề nghiệp
(SSP),... cách thiết lập cũng như cách thức đánh giá hệ
thống khi áp dụng vào bệnh viện.
Môn học trang bị những kiến thức chung về
Marketing dịch vụ, sự khác biệt giữa Marketing dịch
vụ và Marketing sản phẩm, kỳ vọng và nhận thức của
khách hàng, chất lượng và những lỗ hổng trong
Marketing dịch vụ… Các lý thuyết mới như mô hình
Kano, lý thuyết trò chơi, lý thuyết mất cân đối trong
thông tin, phương trình Lancester, lý thuyết đám đông,
tính điểm hòa vốn, phương pháp Marketing hàng
ngang dùng giá trị gia tăng.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ
bản về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã
hội học về dân số; quy mô, cơ cấu và chất lượng dân
số; mức sinh, mức chết và những yếu tố ảnh hưởng; di
dân và đô thị hóa; dân số và nguồn lao động việc làm;
dự báo dân số và chính sách dân số; dân số và các vấn
đề xã hội; phụ nữ và các vấn đề dân số, phát triển kinh
tế - xã hội; dân số và kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội.

2

Cung cấp các kiến thức cơ bản về dịch tễ học,
các chỉ số liên quan đến vấn đề sức khỏe cộng đồng,

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi

Học kỳ 6 tự luận

10
- Cách thức đánh giá học
phần:

các phương pháp thẩm định và đánh giá những vấn đề
của cộng đồng và sức khỏe, thiết kế nghiên cứu dịch tễ
học, các số đo dịch tễ học mô tả, dịch tễ học phân tích
và vai trò của dịch tễ học trong việc phát hiện bệnh
trong cộng đồng

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận

43 Kiến trúc bệnh viện

Giúp tiếp cận các vấn đề thiết kế, xây dựng
công trình bệnh viện thông qua các chuyên đề, tài liệu,
những khái niệm chung về kiến trúc bệnh viện, thiết
kế công trình bệnh viện đa khoa và kỹ thuật xây dựng
bệnh viện.

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Cung cấp các kiến thức liên quan đến nhưng
luật lệ, quy định về bảo hiểm y tế, tai nạn thương tật,
Quản lý bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội cũng như các quy định trong thanh
44
xã hội
toán và quản lý các khoản thu – chi bảo hiểm, các
trình tự thủ tục để thực hiện thanh toán bảo hiểm, đánh
giá khả năng thanh toán.
Hiểu được cách thức đánh giá, lượng giá về kết
quả và hiệu quả đạt được của các chương trình y tế,
những đóng góp của chương trình y tế đó trong chăm
Lượng giá chương trình sóc SK cộng đồng và cho ND, sử dụng các công cụ
45
y tế
thống kê để đánh giá và lượng giá kết quả của các
Chương trình y tế, cách thiết lập các chỉ số đánh giá,
các bảng câu hỏi thăm dò ý kiến để lượng giá hiệu
quả.

46

Vệ sinh an toàn thực
phẩm

Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, về an toàn
và quản lý thực phẩm, tiếp cận hệ thống quản lý chất
lượng và an toàn thực phẩm HACCP (ISO 22000).
Đại cương về vệ sinh an toàn thực phẩm với các vấn
đề về ô nhiễm thực phẩm, vệ sinh trong sản xuất chế
biến, trong mua bán vận chuyển thực phẩm.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

11

Giúp cho sinh viên nắm vững được tổ chức,
chức năng của một bệnh viện, các chức năng, nhiệm
vụ của các Khoa Phòng chức năng chính của một
bệnh viện theo Quy chế Bệnh viện, các công việc
hàng ngày, các mối quan hệ giữa các khoa phòng
trong và ngoài bệnh viện. Sau thực tập, sinh viên có
Thực hành quản lý bệnh
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khả năng thích ứng với công việc của bất cứ Khoa,
viện 2
Phòng nào tại các bệnh viện được bố trí công việc
làm, hình thành được một số kỹ năng giải quyết công
việc. Sinh viên đi thực tập thực tế tại các Khoa
Phòng chức năng trong bệnh viện bao gồm: Phòng
Tổ chức Cán bộ, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng
Chỉ Đạo tuyến, Khoa Chống nhiễm khuẩn.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
thực hành hoặc báo cáo
chuyên đề
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ N2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Nhằm giúp cho từng cá nhân học viên vận
dụng tổng hợp tốt những kiến thức lý thuyết đã học để
tham gia giải quyết một cách độc lập một vấn đề thực
tiễn trong hoạt động quản lý bệnh viện. Trên cơ sở đó,
sinh viên hoàn thiện các kỹ năng về phát hiện, tổng
hợp, phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn một cách
độc lập và sáng tạo.
48 Báo cáo chuyên đề

Module 1: Cung cấp những kiến thức và khoa
học về phương pháp luận định giá, thông qua đó xác
định giá trị tài sản (bất động sản, máy móc thiết bị,
doanh nghiệp…) theo các tiêu chí đã định nhằm đạt
được các mục đích của mỗi chủ thể.

- Hình thức tổ chức thi:
Viết chuyên đề
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 7 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Module 2: Cung cấp kiến thức về báo cáo tài
chính và báo cáo quyết toán ngân sách trong bệnh
viện.
49 Khóa luận tốt nghiệp
2.
STT

1

7

Học kỳ 7

Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Tên môn học

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác – Lênin (P1)

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể
tiếp cận được nội dung các môn học: Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần
2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 1

- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh
viên.

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan
và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các
khoa học chuyên ngành được đào tạo.
2

Toán cao cấp

- Hiểu được các khái niệm toán học có trong học

+ Điểm quá trình: 30%

3

Học kỳ 1

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
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- Cách thức đánh giá học
phần:

phần.
- Biết tính toán và giải được các dạng bài tập cơ
bản nhất.

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Biết áp dụng kiến thức toán được nêu ra để giải
quyết một số vấn đề trong kinh tế.

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy

3

Tiếng Anh bổ sung
(môn tự chọn)

Giúp sinh viên làm quen, nắm lại căn bản từ đầu,
từng bước tiếp cận những ngữ pháp và giao tiếp
tiếng Anh căn bản nhằm bước đầu hình thành kỹ
năng nghe, nói, đọc cơ bản cho sinh viên

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

4

Luật xây dựng
(môn tự chọn)

Giúp sinh viên hiểu rõ Luật xây dựng và những tác
động của Luật xây dựng đến các hoạt động xây
dựng hiện nay

3

Học kỳ 1

+ Thảo luận báo cáo
nhóm: 30%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 40%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy

5

Tiếng Anh 1

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp
và giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bước đầu hoàn
thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Về kiến thức: Người học cần nắm được

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

- Định nghĩa và ý nghĩa của khái niệm vật lý được
nêu ra.
6

Vật lý chuyên ngành

- Các công thức tính toàn cơ bản.
Về kỹ năng: Người học cần biết cách vận dụng
kiến thức để

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 1

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Giải các bài toán cơ bản về vật lý.

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Vận dụng được kiến thức vật lý vào chuyên môn.

- Hình thức tổ chức thi:
Điểm thi kết thúc học
phần là điểm trung bình
cộng của 10 bài thực hành

Về kiến thức:

7

Thực hành Vật lý CN

- Rèn luyện cho sinh viên thực hành một số phép
đo các đại lượng cơ bản của vật lý. Biết xử lý số
liệu thu được từ thực nghiệm, biết sử dụng một số
dụng cụ đo đạc đơn giản, bước đầu tiếp cận với
thiết bị hiện đại.

+ Điểm quá trình: 30%

1

Học kỳ 1

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
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- Góp phần giúp sinh viên củng cố kiến thức đã
học trong vật lý đại cương.

phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Về kỹ năng:
- Giúp SV có kỹ năng thực hành. Sử dụng thành
thạo các thiết bị, máy móc liên quan đến các bài
TH

8

Khái niệm ngành

Giúp cho sinh viên hiểu và nắm được một cách
tổng quan; vai trò của về ngành xây dựng trong sự
nghiệp phát triển của xã hội nhằm định hướng rõ
ràng; cụ thể về ngành nghề; từ đó tạo nên sự say
mê nghề nghiệp; xây dựng niềm tin trong học tập
và nghiên cứu trước khi bước vào quá trình học
tập chuyên sâu các kiến thức ngành nghề.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Học kỳ 1

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Vẽ trên giấy

9

Hình học họa hình

Giúp sinh viên vẽ, đọc, hiểu và phân tích các chi
tiết cơ bản

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 1

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Kiểm tra chạy cự ly trung
bình 800m nam và 500m
nữ.

- Về kiến thức:

10

Giáo dục thể chất
(phần 1)

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ
gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

1

- Về kỹ năng:

Học kỳ 1

- Cách thức đánh giá học
phần:

(HK phụ)

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Giúp sinh viên có kỹ năng thực hành chạy cự ly
ngắn và cự ly trung bình

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể
tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng HCM
và Đường lối CM của ĐCSVN.
11

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác – Lênin (P2)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh
viên.

3

Học kỳ 2

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan
và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các
khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Tin học đại cương
12

(LT = 30 tiết + TH =
30 tiết)

- Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này,
sinh viên sẽ có kiến thức đáp ứng được với Chuẩn
kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo
Điều 2 “ Quy định Chuẩn kỷ năng sử dụng
CNTT” tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày
11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về
vấn đề “ Quy định Chuẩn kỷ năng sử dụng công

+ Điểm quá trình: 30%

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi thực hành trên máy
tính

3

Học kỳ 2

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
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nghệ thông tin”.

chế tín chỉ)

- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này,
sinh viên sẽ hiểu được cách quản lý thông tin
trong máy tính, truy tìm thông tin trên Internet và
bước đầu biết cách ứng dụng CNTT vào công việc
của mình theo quy định hiện hành.
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy

13

Tiếng Anh 2

Giúp sinh viên nhận dạng các điểm ngữ pháp và
biết cách giao tiếp tiếng Anh cơ bản từng bước
hoàn thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 2

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

14

Toán chuyên ngành

- Về kiến thức: Người học cần nắm được
+ Định nghĩa và ý nghĩa của các khái niệm được
nêu ra.
+ Các công thức tính cơ bản.
+ Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các
tham số đặc trưng và ứng dụng.
+ Các cách ứng dụng thông dụng.
- Về kỹ năng: Người học cần biết cách vận dụng
kiến thức để:
+ Giải các bài toán cơ bản về tích phân và chuỗi.
+ Vận dụng được kiến thức để ứng dụng vào
chuyên môn của mình.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 2

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

15

Cơ lý thuyết

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
cơ học, làm cơ sở học tiếp các môn học sau như
Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ học đất…

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 2

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi trắc nghiệm trên giấy

16

Địa chất công trình

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về địa
chất công trình phục vụ cho công tác thiết kế, thi
công các công trình xây dựng

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 2

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

17

Giáo dục QP - An
ninh
(165 tiết)

Nội dung ban hành tại quyết định số 12/2000/QĐBGDĐT ngày 09/04/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình
môn học Giáo dục quốc phòng cho các truờng
trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại
học và cao đẳng

Học kỳ 2
(HK phụ)

15

- Về phẩm chất:
+ Biết được các vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước
và pháp luật.
+ Biết được về hình thức pháp luật Việt Nam.
+ Hiểu được về nguồn gốc, chức năng, bản chất,
hình thức của nhà nước và pháp luật.
+ Hiểu được các khái niệm thực hiện pháp luật, vi
phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quy phạm
pháp luật, quan hệ pháp luật.
18

Pháp luật đại cương

+ Hiểu được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
và một số ngành luật Việt Nam.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

2

- Về năng lực: Sau khi học xong học phần này,
sinh viên có khả năng:

Học kỳ 2
(HK phụ)

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

+ Vận dụng được các kiến thức về nhà nước và
pháp luật để sử dụng trong giảng dạy và cách ứng
xử của cá nhân trong xã hội khi liên quan đến
pháp luật.
+ Có kiến thức và cơ sở lý luận để học các môn
học liên quan.
+ Thực hiện được các công việc liên quan đến nhà
nước và pháp luật

Học kỳ 2

- Hình thức tổ chức thi:
Kiểm tra từng sinh viên.
Sinh viên đứng ở vạch
giao bóng cuối sân, thực
hiện 5 lần giao bóng qua
trên lưới sang phần sân
đối diện.

(HK phụ)

- Cách thức đánh giá học
phần:

- Về kiến thức:

19

Giáo dục thể chất
(phần 2)

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ
gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

1

Nắm được luật bóng chuyền.
- Về kỹ năng:

+ Điểm quá trình: 30%

Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn bóng chuyền.

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư
tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ
nghĩa Mác – Lênin.
20

Tư tưởng HCM

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của
Đảng và của cách mạng nước ta;
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người
mới. Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

16

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy

21

Tiếng Anh 3

Giúp sinh viên nắm và vận dụng thành thao các
điểm ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh cơ bản và
Hoàn thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

22

Quản trị học

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 của quản trị; Nhà
quản trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản
trị (cổ điển và hiện đại); Các chức năng của quản
trị: hoạch định, tổ chức, giám đốc/điều hành và
kiểm tra/kiểm soát. Học phần còn cập nhật một số
vấn đề mới của quản trị học hiện đại như quản trị
thông tin và ra quyết định, quản trị sự đổi
mới/thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và
cơ hội của một doanh nghiệp.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Vẽ trên giấy

23

Vẽ kỹ thuật xây dựng

Giúp sinh viên vẽ, đọc, hiểu và phân tích các bản
vẽ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

24

Sức bền vật liệu 1

Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm
và kiến thức cơ bản về ngoại lực và nội lực xuất
hiện trong những hệ kết cấu đơn giản chịu tác
dụng của các loại tải trọng khác nhau; xác định
ứng suất, biến dạng và chuyển vị gây ra bởi tải
trọng; các hiểu biết cần thiết về sự ứng xử cơ học
của vật liệu thiết yếu cho việc tính toán thiết kế an
toàn cho mọi kết cấu trong ngành kỹ thuật xây
dựng

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 3

+ Bài tập lớn: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

25

Thủy lực

Giúp sinh viên hiểu được tính chất và cách tính
toán các bài toán thực tế về thủy lực cho các công
trình

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

17

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

26

Phương pháp xử lý
số liệu

Giúp sinh viên độc lập trong việc nghiên cứu khoa
học, có khả năng xử lý và phân tích thống kê các
dữ kiện thực nghiệm, các thông tin trong lĩnh vực
công nghệ

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

27

Giáo dục thể chất
(phần 3)

- Về kiến thức:

- Hình thức tổ chức thi:
Thi thực hành trên sân tập

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ
gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Nắm được luật cầu lông.

Học kỳ 3
(HK phụ)

- Về kỹ năng:

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản
những đường lối cách mạng của ĐCSVN, trong đó
chủ yếu vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới
trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội
phục vụ cho đời sống và công tác.
Đường lối CM của
ĐCSVN

Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo
của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn cầu lông.

28

+ Điểm quá trình: 30%

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 4

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên
ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết
những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước.

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

29

Sức bền vật liệu 2

Đưa ra các phương pháp tính toán về độ bền, độ
cứng và độ ổn định của các công trình. Cung cấp
các kiến thức cơ bản để học các môn chuyên môn

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4

+ Bài tập lớn: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

18

30

Thí nghiệm Sức bền
vật liệu

Củng cố lý thuyết SBVL đã học trước hết là các
khái niệm cơ bản, các phương pháp thử,... qua
thực hành tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa lý
thuyết và thực tế, đối chiếu với tiêu chuẩn từ đó
rút ra kết luận về thép được dùng để thí nghiệm.

- Hình thức tổ chức thi:
Bài báo cáo và thuyết
trình
- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Học kỳ 4

+ Điểm quá trình: 50%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thực hành trên máy tính

31

Autocad

Cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành về vẽ
thiết kế nhờ sự trợ giúp của máy tính và sử dụng
phần mềm AutoCAD trong các bản vẽ thiết kế xây
dựng.

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4

+ Điểm quá trình: 40%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 60%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

32

Vật liệu xây dựng

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần
thiết về các vật liệu thông dụng trong xây dựng.

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi thực hành

33

Thí nghiệm VLXD

Môn học củng cố lý thuyết LXD, kỹ năng thực
hành, thực hiện được các thí nghiệm về tính chất
cơ lý của một số VLXD cơ bản.

- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Học kỳ 4

+ Điểm quá trình: 50%
+ Điểm thi kết thúc: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

34

Kiến trúc DD & CN

Môn học này giúp cho các em sinh viên có được
những kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo kiến
trúc của các công trình dân dụng và công nghiệp

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

35

Đồ án kiến trúc

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về
nguyên lý cấu tạo kiến trúc của công trình.

1

Học kỳ 4

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học

19

chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

36

Trắc địa đại cương

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để
biết đo và vẽ bình đồ, phục vụ cho công tác thiết
kế và xây dựng công trình

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 4

+ Điểm bài tập: 20%

(HK phụ)

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
sản phẩm bản đồ và
thuyết trình

37

Thực tập Trắc địa

Thực hành trắc địa đại cương trong xây dựng

1

Học kỳ 4

- Cách thức đánh giá học
phần:

(HK phụ)

+ Điểm quá trình: 50%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
trắc nghiệm trên giấy

38

Cơ học đất

Giúp cho sinh viên có được những kiến thức về
các ứng xử cơ học của đất: các kiến thức chung về
ổn định và biến dạng của đất nền. Từ đó sinh viên
có thể học tiếp môn nền móng công trình

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 5

+ Bài tập kiểm tra: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

39

Thí nghiệm Cơ học
đất

- Giới thiệu cho sinh viên về các phương pháp
ASTM và AASHTO của quy trình thí nghiệm đất
ở phòng thí nghiệm và hiện trường.
- Phát triển hiểu biết về xác định đặc trưng đất và
sự liên quan của chúng đến thiết kế kỹ thuật và thi
công.

- Hình thức tổ chức thi:
Bài báo cáo và thuyêt
trình
- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Học kỳ 5

+ Điểm quá trình: 50%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thực hành trên máy tính

40

Tin học xây dựng

Nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về
máy tính để tính toán các kết cấu xây dựng, phục
vụ cho đồ án môn học và luận văn tốt nghiệp

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 5

+ Điểm quá trình: 40%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 60%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

20

41

Cơ kết cấu 1

Cung cấp các khái niệm cơ bản như mô hình hóa
kết cấu, phân loại kết cấu và các nguyên nhân tác
động, các giả thiết… Kiến thức về cấu tạo hình
học giúp có thể phân tích và đề xuất sơ đồ kết cấu.
Môn học trình bày các phương pháp phân tích hệ
phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động và phương
pháp đường ảnh hưởng với tải trọng di động. Môn
học này làm cơ sở cho Cơ học kết cấu 2 và các
môn học chuyên ngành

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 5

+ Điểm bài tập: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

42

Cấp thoát nước

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và
các phương pháp tính về cấp và thoát nước thực tế
cho công trình xây dựng

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 5

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

43

Kết cấu BTCT 1

Nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức cơ
bản về lý thuyết tính toán và cấu tạo, các cấu kiện
cơ bản nói riêng cũng như các bộ phận chịu lực
nói chung của các loại kết cấu thường gặp trong
các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 5

+ Điểm bài tập: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

44

Kết cấu thép 1

Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản
về các công trình bằng thép, bao gồm kiến thức về
vật liệu thép dùng trong xây dựng, phương pháp
tính kết cấu thép, các liên kết kết cấu thép (hàn, bu
lông, đinh tán), các cấu kiện thép cơ bản (sàn,
dầm, cột, dàn vì kèo). Sau khi học xong, sinh viên
có khả năng vận dụng kiến thức đã học để thiết kế
các cấu kiện thép thường gặp trong thực tế, đồng
thời được chuẩn bị kiến thức để theo học học phần
Kết cấu thép 2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 5

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

45

Cơ kết cấu 2

Cung cấp các kiến thức: tính chuyển vị của hệ
thanh chịu các nguyên nhân khác nhau, các
phương pháp cơ bản để tính kết cấu siêu tĩnh như
phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương
pháp hỗn hợp. Môn học này làm cơ sở cho các
môn học chuyên ngành.

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6

+ Điểm bài tập: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

21

46

Nền móng công trình

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về những
nguyên tắc chung về phương pháp thiết kế, tính
toán các loại móng trong các công trình dân dụng
và công nghiệp (móng nông trên nền đất tự nhiên,
móng cọc), các phương pháp thiết kế, xử lý và gia
cố nền đất yếu.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 6

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Vẽ trên giấy

47

Đồ án nền móng
công trình

Giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức cơ
bản để đọc và hiểu được hồ sơ địa chất công trình,
các phương pháp tính toán và thiết kế các phương
án móng (móng nông trên nền thiên nhiên, móng
cọc) cho các công trình cụ thể

- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Học kỳ 6

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

48

Kỹ thuật thi công

Sinh viên tự lựa chọn được trình độ, phương pháp,
biện pháp kỹ thuật để thi công hoàn chỉnh một
công trình. Giáo trình máy xây dựng cung cấp một
số khái niệm cơ bản về chức năng của máy xây
dựng bao gồm về cấu tạo, nguyên lý làm việc và
phạm vi sử dụng của các loại máy xây dựng thông
dụng nói chung và cũng đề cập tới một số chủng
loại máy xây dựng đặc trưng riêng phục vụ cho thi
công xây dựng.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

49

Kết cấu BTCT 2

Giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản để
thiết kế các bộ phận kết cấu chính của nhà dân
dụng: sàn, dầm, cầu thang … trong khung bê tông
cốt thép toàn khối và lắp ghép. Kết thúc môn học,
sinh viên có thể thiết kế được các kết cấu chính
của công trình dân dụng và công nghiệp

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6

+ Điểm bài tập: 20%
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 50%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thuyết minh và bản vẽ

50

Đồ án kết cấu BTCT

Thông qua việc thực hiện đồ án, sinh viên có cơ
hội ứng dụng môn học Bê tông cốt thép vào thực
tế thiết kế

- Cách thức đánh giá học
phần:

1

Học kỳ 6

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

22

51

52

Kết cấu thép 2

Đồ án kết cấu thép

Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản
về các công trình bằng thép, bao gồm kiến thức về
nhà công nghiệp một tầng một nhịp bằng thép
tương đối hoàn chỉnh, các hiểu biết cơ bản về các
loại hình kết cấu thép nhà nhịp lớn (kết cấu phẳng:
dầm, dàn, khung, vòm; kết cấu không gian: hệ
lưới thanh, coupole, dây treo). Sau khi học xong
học phần này, sinh viên có khả năng thực hiện đồ
án kết cấu thép dưới sự hướng dẫn của giáo viên,
thực hành thiết kế kết cấu một nhà xưởng bằng
thép một tầng một nhịp, với sự trợ giúp của các tài
liệu (có thể sử dụng các phần mềm máy tính
chuyên dụng)

Giúp cho sinh viên hiểu và nắm vững phương
pháp tính toán thiết kế cho nhà công nghiệp bằng
kết cấu thép

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 6

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
bảo vệ trước giảng viên
hướng dẫn

1

Học kỳ 6

- Cách thức đánh giá học
phần:
Điểm bảo vệ đồ án: 100%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

53

Đồ án thi công

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản và các
phương pháp tính toán thi công cụ thể cho công
trình. Giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập vào công
việc thực tế sau khi ra trường

- Hình thức tổ chức thi:
bảo vệ trước giảng viên
hướng dẫn

1

Học kỳ 6
(HK phụ)

- Cách thức đánh giá học
phần:
Điểm bảo vệ đồ án: 100%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Kiến thức:
+ Sau khi hoàn thành việc học lý thuyết, sinh viên
cần đến các đơn vị sản xuất (Viện thiết kế, Công
ty Khảo sát thiết kế, Các công ty xây dựng, công
trường xây dựng …) nhằm trang bị thêm kiến thức
thực tế, đối chiếu giữa lý thuyết đã học với thực
tiễn sản xuất.

54

Thực tập tốt nghiệp

+ Giúp sinh viên thu thập các số liệu, tư liệu, hoàn
thiện kiến thức đã học chuẩn bị cho việc làm đồ án
tốt nghiệp.

(1 tháng)

- Kỹ năng:
+ Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để
tiếp cận với nghề nghiệp sau này.
+ Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm,
nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.
- Thái độ, chuyên cần:
+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên
đang theo học;
+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà
khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học;

- Hình thức tổ chức thi:
Báo cáo thực tập và bảo
vệ

2

Học kỳ 6
(HK phụ)

- Cách thức đánh giá học
phần:
Điểm Báo cáo thực tập và
bảo vệ: 100%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

23

+ Nhìn thấy giá trị của xã của hội mình
Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên
các kiến thức cơ bản:
- Hiểu rõ các nguyên nhân và tính toán được
lượng nhiệt phát sinh bên trong công trình; ảnh
hưởng của các yếu tố khí tượng (nhiệt độ; bức xạ
mặt trời; độ ẩm không khí và tốc độ gió...) đến sử
dụng nhiệt năng của công trình;
55

Sử dụng và tiết kiệm
năng lượng trong XD

- Liệt kê và tính toán được các nhu cầu sử dụng
năng lượng cơ bản của công trình;

- Hình thức tổ chức thi:
Làm bài tập
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 10%

2

Học kỳ 7

+ Bài tập về nhà (nộp lại):
20%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Lựa chọn thông số; sơ đồ và tính toán được các
hệ thống thông gió tự nhiên cho công trình;

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Hiểu rõ tính năng của các hệ thống điều hòa
không khí ở các cấp độ khác nhau;
- Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho
công trình;

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

56

Quản lý xây dựng

Giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản để quản lý
một dự án từ khi bắt đầu cho đến khi hình thành về
quản lý chi phí, chất lượng, hợp đồng, đấu
thầu,…và cách thức tổ chức thi công trên công
trường

- Cách thức đánh giá học
phần:

3

Học kỳ 7

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

57

Môi trường trong xây
dựng

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về ô
nhiễm môi trường trong hoạt động xây dựng; từ đó
có các giải pháp quản lý hiệu quả nhằm giảm thiểu
ô nhiễm đến môi trường

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 7

+ Điểm quá trình: 10%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 90%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

58

Điện kỹ thuật

Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được cơ bản về
kỹ thuật điện, sinh viên tìm hiểu về máy điện xoay
chiều, một chiều, máy biến áp và các phương pháp
giải mạch hình sin xác lập

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

Học kỳ 7

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

59

Môn tự chọn 1 (*)

2

Học kỳ 7

60

Môn tự chọn 2 (*)

2

Học kỳ 7

Các môn tự chọn:
Xử lý và gia cố
nền

Giúp sinh viên hiểu được các tính chất cơ bản
của đất yếu, các phương pháp giá cố nền đất

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học

24
và thiết kế nền móng trên vùng đất yếu, phục
vụ xây dựng các công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông và thủy lợi

Quy hoạch đô thị

Giúp sinh viên hiểu được những khái niệm cơ
bản cũng như nắm được các nguyên lý cơ bản
về thiết kế quy hoạch đô thị.

phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

Thủy văn công
trình

Giúp cho sinh viên các kiền thức cơ bản về nước
trên địa cầu, vòng tuần hoàn nước, các quá trình
thủy văn, thủy văn sông ngòi, đồng thời giúp cho
sinh viên nắm được các phương pháp tính toán và
đo đạc thủy văn phục vụ xây dựng các công trình

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%

2

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

Revit Structures

Xây dựng nhanh mô hình 3D bố trí thép, khai triển
2D chính xác. Hoàn thiện toàn bộ dự án phần bản
vẽ kết cấu công trình. Revit Structure tạo lập bảng
thống kê thép, kiểu thép mới, tạo lập ký hiệu thép
dầm, cột, sàn, móng...

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%

2

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận

Công trình giao
thông

Cung cấp cho SV kiến thức cơ bản trong thiết kế
kết cấu cầu đường, cụ thể: sử dụng tiêu chuẩn
chuyên ngành để thiết kế kết cấu cầu và các yêu
cầu cần thiết trong thiết kế đường ôtô

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%

2

+ Điểm thi kết thúc HP:
70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy

Tiếng Anh xây
dựng

Giúp sinh viên phát triển ngôn ngữ và nâng cao
khả năng đọc tài liệu Anh văn chuyên ngành

- Cách thức đánh giá học
phần:

2

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

61

Đồ án tổng hợp

Đồ án tổng hợp là đồ án tiền tốt nghiệp, giúp cho
sinh viên nắm rõ các phương pháp tính toán, thiết
kế cụ thể cho công trình từ phần móng tới phần Bê
tông cốt thép. Qua Đồ án này sẽ giúp cho SV hệ
thống lại kiến thức có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đồ

2

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi:
Bảo vệ đồ án trước hội
đồng
- Cách thức đánh giá học
phần:

25
Điểm bảo vệ đồ án: 100%

án tốt nghiệp

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

62

Đồ án tốt nghiệp

3.

KLTN là đánh giá kết quả học tập của SV trong
suốt khóa học. SV phải thiết kế được kết cấu như:
sàn, dầm, cầu thang, khung, móng, thi công… một
số bộ phận quan trọng nhất của công trình xây
dựng, lấy từ bản vẽ kiến trúc của SV làm đề tài tốt
nghiệp. Đảm bảo sau khi ra trường SV có thể thiết
kế được kết cấu hoặc giám sát kết cấu chuyên
ngành mình đã học bằng khả năng hiểu biết

- Hình thức tổ chức thi:
Thuyết minh và phụ lục
được thực hiện trên giấy
A4, bản vẽ được trình bày
trên khổ giấy A1

7

Học kỳ 8

- Cách thức đánh giá học
phần:
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp
trước hội đồng chấm đồ
án: 100%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Ngành: Quản trị kinh doanh

3.1. Đại học chính quy
STT

1

2

3

4

5

6

7

Tên môn học

Mục đích môn học

Giới thiệu khái quát nội dung nhập môn những
Những nguyên lý cơ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và một
bản của chủ nghĩa Mác - số vấn đề chung của triết học Mác - Lênin, kinh tế
chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học;
Lênin (P1)
Bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Đại số tuyến tính và một số ứng dụng trong kinh tế.
Toán cao cấp
Giải tích hàm một hoặc hai biến và một số ứng dụng
trong kinh tế.

Tin học đại cương

Tiếng Anh bổ sung

Kỹ năng mềm

Hệ điều hành Windows, quản lý thông tin trong
Windows. Các dịch vụ Internet. Các kỹ năng sử dụng
MS Word để soạn thảo văn bản phức tạp. Các kỹ năng
sử dụng MS Excel để soạn một bảng tính tương đối
phức tạp.
Giúp sinh viên làm quen, nắm căn bản lại từ đầu, từng
bước tiếp cận những ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh
cơ bản nhằm bước đầu hình thành kỹ năng nghe nói
đọc viết cơ bản cho sinh viên
Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng
cần thiết để có thể tư duy, khoa học, đồng thời biết các
tổ chức công việc và quản lý quỹ thời gian của mình
một cách hiệu quả nhất.
Sau khi học xong học phần sinh viên có thể hiểu và
biết cách tổ chức công việc và quản lý hiệu quả quỹ
thời gian của cá nhân, cũng như khi tham gia học tập,
lao động, làm việc nhóm

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên

2

3

3

3

3

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(Thi lý thuyết trên giấy + thi
thực hành trên máy): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm kết hợp tự
luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp và
giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bước đầu hoàn thiện
kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

3

Học kỳ 1

Cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý, quá trình tâm lý,
Tâm lý và kỹ năng giao các trạng thái tâm lý và các thuộc tính tâm lý. Là cơ
tiếp
sở lý giải những yếu tố chi phối đến quá trình giao
tiếp dưới góc nhìn truyền thông học, tâm lý học, xã

3

Học kỳ 1

Tiếng Anh 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm kết hợp tự
luận): 70%
Tổng: 100%
Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

26

8

9

10

11

12

13

hội học.
Cung cấp những kiến thức nền tảng về kỹ năng giao
tiếp, giao tiếp hiệu quả vận dụng trong học tập như kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Từ đó,
trong bối cảnh và công việc cụ thể như giao tiếp nội
bộ và bên ngoài, giao tiếp trong bối cảnh toàn cầu
hóa; kỹ năng thương lượng, giải quyết xung đột.
Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
Giáo dục thể chất (P1) phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
Giúp sinh viên có kỹ năng thực hành chạy cự ly ngắn
và cự ly trung bình
Trình bày nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế
của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất
Những nguyên lý cơ
tư bản chủ nghĩa.
bản của chủ nghĩa Mác
Khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của
– Lênin (P2)
chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội và khái
quát chủ nghĩa xã hội và triển vọng.

Lý thuyết xác suất
thống kê

Hiểu và biết tính khả năng xảy ra (xác suất) của các
biến cố ngẫu nhiên và biết áp dụng một cách thích hợp
trong thực tiễn. Cung cấp cho sinh viên một số quy
luật phân phối xác suất cơ bản thông dụng.

Kinh tế vi mô

Tiếng Anh 2

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp và
giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bước đầu hoàn thiện
kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

14

Marketing căn bản

15

Giáo dục quốc phòng –

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm kết hợp tự
luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

3

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

165

Học kỳ 2

1

3

Giới thiệu những kiến thức cơ bản và cốt lõi của lý
thuyết xác suất nhằm giúp sinh viên hiểu được các
hiện tượng ngẫu nhiên, đối tượng nghiên cứu cơ bản
của xác suất.

Kinh tế học vi mô trang bị kiến thức khoa học cho
sinh viên kinh tế về: lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ
bản; xu hướng vận động của các hoạt động kinh tế vi
mô trên thị trường; những hạn chế của nền kinh tế thị
trường và vai trò điều tiết của Chính phủ.

Quản trị học

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(kiểm tra chạy cự ly trung
bình 800m nam và 500m
nữ): 70%
Tổng: 100%

Nội dung của môn học bao gồm: Các khái niệm về
quản trị và quản trị tổ chức. Lý thuyết hệ thống của tổ
chức. Diễn biến các tư tưởng quản trị qua các thời kỳ.
Vận dụng các quy luật trong quản trị và các nguyên
tắc quản trị. Hệ thống thông tin và ra quyết định. Chức
năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, quản trị viên và
các kỹ năng. Quản trị sự thay đổi.
Marketing căn bản trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản và tổng hợp nhất về hoạt động sản xuất
hàng hóa hướng vào thị trường. Người học sẽ được
trang bị các kiến thức cơ bản về vai trò của marketing
trong kinh doanh, một số khái niệm cơ bản trong
marketing như: marketing, nhu cầu, sản phẩm, trao
đổi, giao dịch, thị trường,…cũng như các khái niệm
liên quan được đề cập cụ thể của từng chương.

3

3

3

3
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An ninh

16

tiết

Các khái niệm, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước
và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Từ đó
phân tích: Cấu trúc bộ máy Nhà nước cũng như chức
năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan
Pháp luật đại cương
trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tính
chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản qui
phạm pháp luật. Một số nội dung cơ bản của luật
Hành chính, luật Dân sự, luật Hình sự.

17

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
Giáo dục thể chất (P2)
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn bóng chuyền

18

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh
viên những hiểu biết cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Minh về Cách mạng Việt nam, đặc biệt là tư tưởng
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

19

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp và
giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bước đầu hoàn thiện
kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

20

21

22

Tiếng Anh 3

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
Giáo dục thể chất (P3)
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn cầu lông
Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác
định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập
của nền kinh tế. Phân tích sự cân bằng trên thị trường
hàng hóa và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách
Kinh tế vĩ mô
để nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá
trình tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố
tác động đến tổng cung, tổng cầu. Tính toán và phân
tích được các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất
nghiệp.
Mô tả có hệ thống các bước nghiệp vụ thống kê phục
vụ yêu cầu tổ chức thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu.
Cung cấp hệ thống các phương pháp thống kê nhằm
Thống kê ứng dụng thu thập thông tin ban đầu, xử lý các thông tin đã thu
trong kinh tế và kinh thập, phân tích, dự đoán hiện tượng phục vụ cho mọi
doanh
mục đích sử dụng thông tin trong quản lý.
Giới thiệu các phần mềm làm công cụ xử lý dữ liệu
trên nền tảng lý thuyết về các phương pháp nhằm biết
khai thác công cụ tính toán đồng thời biết đọc các kết

2

1

2

3

1

3

3

Học kỳ N1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ N1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần:
70%
Tổng: 100%
Kiểm tra từng sinh viên đứng
ở vạch bóng cuối sân, thực
hiện 5 lần giao bóng qua lưới
sang phần sân đối diện.

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm kết hợp tự
luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(thi thực hành trên sân tập):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

28

23

24

Nguyên lý kế toán

Luật kinh tế

25

Hành vi tổ chức

26

Đường lối
cách mạng của
Đảng CSVN

27

28
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quả tính toán từ công cụ.
Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân
tích và cung cấp thông tin tài chính dưới hình thức giá
trị, hiện vật và thời gian lao động. Môn học Nguyên lý
kế toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán
như: Bản chất và đối tượng của kế toán, phương pháp
chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán,
phương pháp tính giá tài sản, phương pháp tổng hợp
cân đối kế toán, sổ sách kế toán.
Trên cơ sở trình bày khái quát các vấn đề pháp lý cơ
bản đối với hoạt động kinh doanh thương mại của các
chủ thể kinh doanh, môn học đề cập tới các vấn đề
pháp lý cơ bản về thành lập, tổ chức hoạt động, tổ
chức lại, giải thể, phá sản của các loại hình doanh
nghiệp hoạt động của pháp luật VN.
Môn học hành vi tổ chức cung cấp cho người học
những kiến thức cơ bản để phân tích, giải thích và dự
đoán hành vi con người trong bối cảnh tổ chức, ảnh
hưởng của hành vi đến việc thực hiện nhiệm vụ.
Nghiên cứu hành vi tổ chức được thực hiện trên cả ba
cấp độ: cá nhân, nhóm và tổ chức.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh
viên những hiểu biết cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Minh về Cách mạng Việt nam, đặc biệt là tư tưởng
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Văn hóa và đạo đức
kinh doanh

Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh
doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, xây dựng
đạo đức kinh doanh). Văn hóa doanh nghiệp (Biểu
hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp, nhân tố tạo
lập văn hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh
nghiệp và văn hoá trong các hoạt động kinh doanh)

Thuế

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về thuế, quản lý thuế, khái niệm về các loại thuế
trong doanh nghiệp. Nhận xét đánh giá khi có chênh
lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán thuế;
Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo
cáo thuế theo quy định và các công việc khác liên
quan đến thuế phải nộp của DN.

Mô tả có hệ thống qui trình nghiên cứu khoa học.
Cung cấp hệ thống các phương pháp tổng quan nghiên
Phương pháp nghiên cứu, thu thập thông tin thông tin thứ cấp, thu thập dữ
cứu khoa học
liệu sơ cấp.
Giúp người học xác định vấn đề nghiên cứu, thực hiện
nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu.

Các nội dung chủ yếu gồm: xây dựng và ước lượng
mô hình hồi qui hai biến; hồi qui bội; hồi qui với biến
30 Kinh tế lượng ứng dụng giả, và các vấn đề về hiệu chỉnh mô hình như đa cộng
tuyến, phương sai của sai số thay đổi: tự tương quan:
chọn mô hình và kiểm định việc định dạng mô hình;
cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng
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3
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3

2

2

3

3

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần:
70%
Tổng: 100%
Đánh giá qua trình thông qua
bài tập cá nhân, bài tập nhóm
và kiểm tra giữa kỳ
Thi cuối kỳ trắc nghiệm và tự
luận

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

29
vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản
trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dụng (Eviews)
và cơ sở dữ liệu của Việt Nam.
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Cung cấp các khái niệm căn bản về phạm trù tài chính
– tiền tệ, các bộ phận của hệ thống tài chính, chức
năng cũng như các nguyên lý về hình thức hoạt động
Lý thuyết tài chính – của nó trong nền kinh tế hàng hóa, nền kinh tế thị
trường, như: tiền tệ, ngân sách nhà nước, tài chính
tiền tệ
doanh nghiệp, thị trường tài chính, các tổ chức tài
chính trung gian, ngân hàng trung ương, tài chính
quốc tế.

32

Trong quá trình kinh doanh phải tìm cách giảm chi phí
kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm. Muốn vậy, phải
nắm vững và theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, chi
ở tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, xác định
được kết quả kinh doanh. Phải tính toán chính xác các
thông số như: chi phí sử dụng các loại vốn, sử dụng
hợp lý tín dụng thương mại, dùng các đòn bẩy kinh
doanh, đòn bẩy tài chính doanh nghiệp.

33

Quản trị tài chính

Để đảm bảo cho mọi cuộc đầu tư được tiến hành thuận
lợi, đạt được mục tiêu mong muốn, đem lại hiệu quả
kinh tế xã hội cao thì phải trước khi bỏ vốn phải làm
Thiết lập và thẩm định tốt công tác chuẩn bị. Có nghĩa là phải xem xét, tính
dự án đầu tư
toán toàn diện các khía cạnh thị trường, kinh tế kỹ
thuật, kinh tế tài chính, điều kiện tự nhiên, môi trường
xã hội,…Mọi sự xem xét, tính toán và chuẩn bị này
được thể hiện trong việc soạn thảo các dự án đầu tư.

Cung cấp những kiến thức căn bản về hoạch định và
phát triển nguồn nhân lực. Giúp sinh viên biết cách
dự báo nhu cầu nhân lực, đánh giá thực trạng nguồn
34 Quản trị nguồn nhân lực
nhân lực của ngành từ đó đề xuất các chính sách nhằm
phát triển nguồn nhân lực cho địa phương và tổ chức
kinh doanh du lịch.
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Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ N2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ N2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 5

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 5

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ
năng cơ bản về quản trị marketing như: phân tích, lập
kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing như là
phương tiện để đạt được mục tiêu của tổ chức.
35
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Quản trị Marketing

Quản trị chiến lược

Sinh viên học phân tích các tình huống và tham gia
hội thảo tập trung vào các nhiệm vụ quản trị
marketing quan trọng: phân tích, đánh giá cơ hội
marketing, hành vi tiêu dùng, phân khúc lựa chọn thị
trường mục tiêu, thiết lập chiến lược marketing và ra
các quyết định marketing về sản phẩm, giá cả, kênh
phân phối và xúc tiến.
Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản của
việc hoạch định chiến lược cho một ngành cũng như
một tổ chức. Từ đó giúp họ có thể đánh giá chiến lược
đang theo đuổi của một tổ chức, đề xuất các giải pháp

3

3

30
nhằm hoàn thiện chiến lược.
Môn học nghiên cứu Hệ thống quản lý chất lượng, bao
gồm các yếu tố hợp thành: mục tiêu của hệ thống, các
yếu tố đầu vào, các yếu tố đầu ra (sản phẩm, dịch vụ),
các quá trình hoạt động và thông tin phản hồi. Cung
cấp các kiến thức cơ bản về: chất lượng và quản lý
chất lượng; các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến;
cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả
hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức nhằm
góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất
lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường; các nguyên tắc
và các phương pháp đánh giá chất lượng (chất lượng
sản phẩm/ dịch vụ, chất lượng hệ thống quản lý).

37

Quản trị chất lượng

38

Đây là môn học thuộc ngành Quản trị kinh doanh
nhằm trang bị giúp cho sinh viên nắm vững các kiến
thức về các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms),
thực tế áp dụng trong điều kiện Việt Nam; các kiến
thức và hình thức trong đàm phán ngoại thương, cách
Quản trị kinh doanh
thức xây dựng các điều khoản của Hợp đồng ngoại
Quốc tế (P1)
thương chuẩn bằng tiếng Anh, nhận diện được các rủi
ro có thể có cũng như cách hạn chế, ngăn ngừa khi
tiến hành giao dịch với các đối tác góp phần phát triển
bền vững và hiệu quả trong điều kiện môi trường kinh
doanh thường xuyên có nhiều biến động.
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3

Học kỳ 5

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 5

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm và tự luận):
70%
Tổng: 100%

Về kiến thức, sinh viên được trang bị những kiến thức
cơ bản bằng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh như
tổ chức công ty, tiếp thị, thương hiêum đạo đức trong
kinh doanh…Sinh viên nhận thức đúng tầm quan
Tiếng Anh quản trị kinh
39
trọng và vai trò của việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh
doanh
vực kinh doanh quốc tế. Sinh viên có ý thức về các
tình huống đối thoại, tương tác với các đối tượng
khách hàng bị biệt về văn hóa, và về những trở ngại
thông thường trong giap tiếp kinh doanh quốc tế

3

Học kỳ 5

40

2

Học kỳ 5

41

Kiến tập

Quản trị Công ty đa
quốc gia

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chủ yếu về
hoạt động kinh doanh quốc tế và quản trị chiến lược
kinh doanh quốc tế. Nội dung chính của môn học
gồm: phân tích môi trường kinh doanh kinh doanh
quốc tế; hoạch định các chiến lược kinh doanh quốc
tế, các đặc trưng của các chiến lược chức năng cốt yếu
như tổ chức, sản xuất, nhân lực, tài chính, marketing
trong kinh doanh quốc tế. Việc nhận diện những nguy
cơ do sự khác biệt về văn hóa quốc tế, môi trường đầu
tư sẽ giúp cho họ có nhận thức đúng đắn khi xây dựng
các chiến lược kinh doanh ra nước ngoài hoặc tư vấn
cho các nhà quản lý ra quyết định đầu tư đúng đắn,
hạn chế các rủi ro trong kinh doanh.

2

Học kỳ 6 Điểm quá trình: 30%
(Chuyên Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
ngành Quản 70%
trị)
Tổng: 100%
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Quản trị dịch vụ

Học phần Quản trị dịch vụ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức nền tảng liên quan đến dịch vụ, quá
trình tạo dịch vụ, quản lý quá trình tạo dịch vụ và
quản lý chất lượng dịch vụ toàn diện. Sinh viên có thể
vận dụng các kiến thức của môn học vào công việc
định hướng dịch vụ và khách hàng cũng như hỗ trợ
cho các nghiên cứu khác trong lĩnh vực quản trị kinh
doanh nói chung và quản trị chất lượng nói riêng.

Quản trị sản xuất

Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản về
công tác quản trị sản xuất trong doanh nghiệp bao
gồm: tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp;
công tác hoạch định sản xuất như dự báo nhu cầu,
hoạch định tổng hợp các nguồn lực, hoạch định nhu
cầu vật tư…Môn học cũng nhằm đào tạo các kỹ năng
quản trị tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt
bằng …

Quản trị dự án

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản lý, lập
tiến độ thực hiện dứ án và chọn phương án thực hiện
dự án hiệu quả nhất với mục tiêu thời gian min chi phí
max có thể chấp nhận được hoặc cân đối hợp lý nguồn
lực, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa rủi ro trong quá
trình thực hiện dứ án.

45

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền
tảng về Quản trị khởi nghiệp. Các kiến thức này được
chia ra thành bốn bộ phần. Phần 1 sẽ giới thiệu những
triển vọng của quản trị khởi nghiệp. Nội dung của
phần này bao gồm những vấn đề như bản chất và tầm
quan trọng của khởi nghiệp, tư duy kinh doanh, dự
định khởi nghiệp và các cơ hội khởi nghiệp. Cung cấp
những kiến thức liên quan đến việc tạo lập doanh
Quản trị khởi nghiệp
nghiệp và khởi động cho hoạt động kinh doanh. Việc
phân tích ý tưởng và cơ hội kinh doanh, các khía cạnh
luật pháp, các kế hoạch kinh doanh, marketing, tổ
chức, tài chính sẽ được thảo luận chi tiết trong phần
này. Giải quyết việc tìm kiếm và khai thác các nguồn
tài trợ cho doanh nghiệp. Nêu ra các giải pháp quản
trị, phát triển và tìm kiếm thị trường quốc tế cho
doanh nghiệp.

46

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống sản
xuất tinh gọn và những ứng dụng của hệ thống này
Hệ thống sản xuất tinh trong sản xuất. Cơ sở của hệ thống tinh gọn này là quá
gọn (Lean)
trình liên tục nhằm nhận dạng và loại bỏ các loại lãng
phí trong sản xuất, giảm thiểu thời gian đặt hàng trong
khi vẫn duy trì hay cải thiện chất lượng của sản phẩm

Hệ thống quản lý không
Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên
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lỗi (6 sigma)
những kiến thức liên quan đến hoạt động cải tiến trong
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doanh nghiệp và đề sâu đến hệ phương pháp cải tiến
mang lại những kết quả đột phá trong doanh nghiệp
thông qua cải tiến quá trình theo chu trình DMAIC
(hay còn gọi là Hệ phương pháp cải tiến quá trình 6
Sigma). Chương trình cung cấp cho sinh viên cái nhìn
bao quát về chu trình thực hiện DMAIC (Define –
Measure – Analyze – Improve – Control) và chi tiết
trong cách thức thực hiện giai đoạn Define trong việc
xác định các dự án cải tiến đột phá trong doanh
nghiệp.
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Môn học này tập trung giới thiệu một số hệ thống
quản lý theo tiêu chuẩn đã được áp dụng khá rộng rãi
trên thế giới. Qua đó, sinh viên sẽ hiểu đúng những
nội dung cơ bản của các hệ thống cũng như những lợi
Hệ thống quản lý theo ích mà các hệ thống này có thể mang lại cho doanh
tiêu chuẩn
nghiệp, khách hàng và các bên quan tâm. Đồng thời,
sinh viên sẽ nắm vững các nguyên tắc cơ bản và học
tập được những kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận
hành, duy trì và cải tiến hiệu quả hệ thống quản lý
theo tiêu chuẩn trong doanh nghiệp.
Báo cáo chuyên đề

Thương mại điện tử

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về thương
mại điện tử từ khái niệm, mô hình kinh doanh, hạ tầng
kỹ thuật, các hình thức thương mại điện tử, bảo mật
đến hệ thống thanh toán, môi trường pháp lý, xã hội
và đạo đức trong thương mại điện tử.

Marketing Quốc tế

Môn Marketing quốc tế là môn học cốt lõi của chuyên
ngành Marketing và các ngành học có liên quan đến
kinh doanh quốc tế. Bắt nguồn từ sự hội nhập kinh tế
toàn cầu, Marketing quốc tế cung cấp kiến thức cơ bản
cho người học về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung
ứng sản phẩm & dịch vụ, các hoạt động marketing
đang diễn ra ngày nay trên phạm vi toàn thế giới.
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Ứng dụng quan hệ công chúng và báo chí truyền
thông trong kinh doanh, Marketing thông qua các hoạt
động của một chuyên viên PR: tổ chức họp báo, thông
Quan hệ công chúng
tin cho báo chí, giao tế với giới truyền thông, xử lý
các vấn đề khủng hoảng của doanh nghiệp với giới
báo chí và công chúng.
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Trong xuyên suốt thời gian học môn này, sinh viên sẽ
được nghe về các nội dung như marketing dịch vụ là
gì, các chương trình marketing dành cho các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và cả khía
cạnh dịch vụ trong các công ty sản xuất hàng hóa.
Môn học đề cập đến các khái niệm cốt lõi liên quan
đến marketing dịch vụ, thiết kế và thực hiện các

Marketing dịch vụ
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Marketing)
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chương trình marketing dịch vụ. Ngoài ra, môn học
còn đề cập đến một khía cạnh khá quan trọng khác, đó
là khía cạnh con người (cả khách hàng lẫn nhân viên)
trong quá trình cung cấp dịch vụ.
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Môn học cung cấp kiến thức tổng quan về quảng cáo
(định nghĩa, vai trò, chức năng, lịch sử của quảng cáo,
vấn đề văn hoá và đạo đức trong quảng cáo); tổ chức
hoạt động của phòng quảng cáo và công ty quảng cáo;
đặc điểm của quảng cáo trên các phương tiện báo in,
Quảng cáo chiêu thị
radio, truyền hình, cinema; quảng cáo ngoài trời và
trên các phương tiện giao thông công cộng; các loại
hình quảng cáo khác; kế hoạch sử dụng các phương
tiện truyền thông cho quảng cáo; quảng cáo ở Việt
Nam.
Môn học sẽ giới thiệu khái quát kiến thức tổng quan
về thương hiệu và công tác quản trị thương hiệu . Sinh
viên sẽ được tìm hiểu các nội dung trong hoạt động
xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ, phát triển và
Quản trị thương hiệu
khai thác thương hiệu . Dựa trên kiến thức đã được
trang bị, sinh viên sẽ ứng dụng vào thực tế nhằm phân
tích và đề xuất chiến lược quản trị thương hiệu cho
một thương hiệu cụ thể trên thị trường.
Trong xuyên suốt thời gian học môn này, sinh viên sẽ
được nghe về các nội dung như marketing công
nghiệp là gì, khác nhau giữa marketing công nghiệp
và marketing hàng tiêu dùng, phân biệt khách hàng tổ
Marketing công nghiệp
chức và sản phẩm có thể cung cấp cho thị trường tổ
chức. Ngoài ra, nội dung học phần cũng đề cập đến
các chiến lược phân khúc và định vị và các chiến lược
4P.
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Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền
tảng về Quản trị khởi nghiệp. Các kiến thức này được
chia ra thành bốn bộ phần. Phần 1 sẽ giới thiệu những
triển vọng của quản trị khởi nghiệp. Nội dung của
phần này bao gồm những vấn đề như bản chất và tầm
quan trọng của khởi nghiệp, tư duy kinh doanh, dự
định khởi nghiệp và các cơ hội khởi nghiệp. Cung cấp
những kiến thức liên quan đến việc tạo lập doanh
Quản trị khởi nghiệp
nghiệp và khởi động cho hoạt động kinh doanh. Việc
phân tích ý tưởng và cơ hội kinh doanh, các khía cạnh
luật pháp, các kế hoạch kinh doanh, marketing, tổ
chức, tài chính sẽ được thảo luận chi tiết trong phần
này. Giải quyết việc tìm kiếm và khai thác các nguồn
tài trợ cho doanh nghiệp. Nêu ra các giải pháp quản
trị, phát triển và tìm kiếm thị trường quốc tế cho
doanh nghiệp.
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Đây là môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh
doanh quốc tế nhằm trang bị giúp sinh viên hiểu cơ
bản về lý thuyết thế nào là vận tải, những yêu cầu của
các nghiệp vụ thuê phương tiện vận tải hàng hóa và
tranh chấp xảy ra (nếu có). Ngoài ra, khi mua bảo

Quản trị Logicstics
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Điểm thi kết thúc học phần
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(Chuyên Điểm quá trình: 30%
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hiểm hàng hóa cần những gì, khi có tổn thất thì phải
đòi bồi thường thế nào…
Đây là môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh
doanh quốc tế nhằm trang bị giúp cho sinh viên tiếp
cận thực tế về cách thức tổ chức thực hiện hợp đồng
Quản trị kinh doanh
xuất nhập khẩu với các nghiệp vụ bổ trợ (như thanh
quốc tế (P2)
toán quốc tế, nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm); các kiến
thức về thuế xuất nhập khẩu và thủ tục khai báo Hải
quan.
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chủ yếu về
hoạt động kinh doanh quốc tế và quản trị chiến lược
kinh doanh quốc tế. Nội dung chính của môn học
gồm: phân tích môi trường kinh doanh kinh doanh
quốc tế; hoạch định các chiến lược kinh doanh quốc
tế, các đặc trưng của các chiến lược chức năng cốt yếu
Quản trị công ty đa
như tổ chức, sản xuất, nhân lực, tài chính, marketing
quốc gia
trong kinh doanh quốc tế. Việc nhận diện những nguy
cơ do sự khác biệt về văn hóa quốc tế, môi trường đầu
tư sẽ giúp cho họ có nhận thức đúng đắn khi xây dựng
các chiến lược kinh doanh ra nước ngoài hoặc tư vấn
cho các nhà quản lý ra quyết định đầu tư đúng đắn,
hạn chế các rủi ro trong kinh doanh.
Quan hệ kinh tế quốc tế là môn học dựa trên nền tảng
của kinh tế học, kinh tế quốc tế và quản trị kinh doanh
quốc tế. Quan hệ kinh tế quốc tế nghiên cứu quy luật
của các mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thông
qua việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự lưu thông các
yếu tố sản xuất và sự chuyển đổi tiền tệ giữa các quốc
Quan hệ kinh tế quốc tế gia. Vì vậy, trên cơ sở phân tích các lý thuyết thương
mại, cơ cấu thị trường thế giới và cũng như việc thực
thi chính sách ngoại thương của các nước, khuyến cáo
các doanh nghiệp định hướng tham gia giao thương
góp phần phát triển bền vững và hiệu quả trong điều
kiện môi trường kinh doanh thường xuyên có nhiều
biến động.
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường
và hoạt động tài chính quốc tế, thị trường tài chính
quốc tế như thị trường tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu,
Quản trị tài chính quốc cũng được thảo luận trong học phần này. Đặc biệt, học
tế
phần tập trung phân tích kỹ các vấn đề quản trị tài
chính trong các công ty đa quốc gia như đầu tư trực
tiếp, chi phí và cấu trúc vốn, tài trợ vốn, và quản trị
tiền mặt quốc tế và môi trường thuế quốc tế.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền
tảng về Quản trị khởi nghiệp. Các kiến thức này được
chia ra thành bốn bộ phần. Phần 1 sẽ giới thiệu những
triển vọng của quản trị khởi nghiệp. Nội dung của
Quản trị khởi nghiệp phần này bao gồm những vấn đề như bản chất và tầm
quan trọng của khởi nghiệp, tư duy kinh doanh, dự
định khởi nghiệp và các cơ hội khởi nghiệp. Cung cấp
những kiến thức liên quan đến việc tạo lập doanh
nghiệp và khởi động cho hoạt động kinh doanh. Việc
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Quản trị rủi ro
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Kế toán quản trị
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Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
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phân tích ý tưởng và cơ hội kinh doanh, các khía cạnh
luật pháp, các kế hoạch kinh doanh, marketing, tổ
chức, tài chính sẽ được thảo luận chi tiết trong phần
này. Giải quyết việc tìm kiếm và khai thác các nguồn
tài trợ cho doanh nghiệp. Nêu ra các giải pháp quản
trị, phát triển và tìm kiếm thị trường quốc tế cho
doanh nghiệp.
Môn học này trình bày chi tiết các bước trong quy
trình quản trị rủi ro: từ nhận dạng, đo lường, đến kiểm
soát và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các kỹ thuật phân
tích định tính và định lượng cũng được giới thiệu để
đánh giá và xếp hạng rủi ro.
Trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán phục
vụ cho quản lý của nhà quản lý DN như: phân loại chi
phí theo quan điểm của các nhà quản lý, phân tích mối
quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, lập dự
toán (kế hoạch) ngân sách hoạt động kinh doanh và
phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra quyết
định ngắn hạn của nhà quản lý. Nghiên cứu: các
phương pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm,
các trung tâm phân tích và phân tích báo cáo bộ phận
trong DN; phương pháp xây dựng định mức tiêu
chuẩn, định mức chi phí sản xuất và đánh giá kết quả
thực hiện; phân tích các thông tin thích hợp cho việc
ra quyết định dài hạn của nhà quản lý; tổ chức công
tác kế toán quản trị trong DN.

Nội dung chủ yếu của môn học Thị trường tài chính là
cung cấp kiến thức tổng quan về cơ chế hoạt động, các
bộ phận cấu thành của thị trường tài chính. Đặc biệt
chú trọng đến loại thị trường tài chính cao cấp cung
ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế thông qua phương
thức tài chính trực tiếp với những tính chất ưu việt và
Thị trường tài chính
phù hợp trong nền kinh tế thị trường hiện đại đó là thị
trường chứng khoán.
Nghiên cứu phân tích đầu tư chứng khoán, phân tích
thực trạng kinh tế vĩ mô, phân tích ngành, phân tích
công ty, phân tích kỹ thuật để phục vụ cho công tác
đầu tư chứng khoán.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về thanh toán quốc
tế. Đây là một nội dung quan trọng đối với những
Thanh toán quốc tế người làm công tác quản lý. Học phần này còn bồi
dưỡng thêm những kỹ năng cần thiết có liên quan đến
việc thanh toán quốc tế.
Môn học trình bày một cách tổng quan các hoạt động
chủ yếu mà Luật các tổ chức tín dụng cho phép ngân
hàng thương mại có thể thực hiện. Các nghiệp vụ ngân
Hoạt động kinh doanh
hàng được đề cập đến rất đa dạng, bao gồm: Nghiệp
ngân hàng
vụ huy động vốn (huy động qua tiển gửi, huy động
qua phát hành các giấy tờ có giá); Nghiệp vụ tín dụng
(Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, cho vay

Học kỳ N3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

3

Học kỳ N3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%
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Học kỳ 7
Học kỳ 7
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Học kỳ 7

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 7

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 7

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%
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Kinh tế quốc tế

Quản trị công nghệ

khách hàng doanh nghiệp, nghiệp vụ chiết khấu và
bao thanh toán, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp
vụ bảo lãnh); Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền
mặt.
Cung cấp kiến thức cơ bản về nền kinh tế thế giới
(gồm chủ thể kinh tế quốc tế và các mối quan hệ).
Theo cách tiếp cận hệ thống có 4 loại chủ thể kinh tế
quốc tế cơ bản và 5 loại quan hệ KTQT (Thương mại,
đầu tư, tiền tệ, xuất nhập khẩu lao động, hợp tác
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ). Môn học đưa ra
lý luận chung về liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế,
tổng quan quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam những năm gần đây.
Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
Quản trị công nghệ. Nội dung chính bao gồm: các
quan điểm về công nghệ và bản chất của quản trị công
nghệ. Đánh giá năng lực công nghệ. Dự báo công
nghệ. Lựa chọn công nghệ. Đổi mới công nghệ. Quản
trị R&D. Chuyển giao công nghệ. Chiến lược công
nghệ của doanh nghiệp.

Học kỳ 7

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 7

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Số tín Lịch trình
chỉ giảng dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

2

2

3.2. Đại học văn bằng 2
STT

1

2

3

4

Tên môn học

Mục đích môn học

Nội dung của môn học bao gồm: Các khái niệm về
quản trị và quản trị tổ chức. Lý thuyết hệ thống của tổ
chức. Diễn biến các tư tưởng quản trị qua các thời kỳ.
Quản trị học
Vận dụng các quy luật trong quản trị và các nguyên tắc
quản trị. Hệ thống thông tin và ra quyết định. Chức
năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, quản trị viên và
các kỹ năng. Quản trị sự thay đổi.
Marketing căn bản trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản và tổng hợp nhất về hoạt động sản xuất
hàng hóa hướng vào thị trường. Người học sẽ được
trang bị các kiến thức cơ bản về vai trò của marketing
Marketing căn bản
trong kinh doanh, một số khái niệm cơ bản trong
marketing như: marketing, nhu cầu, sản phẩm, trao đổi,
giao dịch, thị trường,…cũng như các khái niệm liên
quan được đề cập cụ thể của từng chương.
Kinh tế học vi mô trang bị kiến thức khoa học cho sinh
viên kinh tế về: lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản; xu
Kinh tế vi mô
hướng vận động của các hoạt động kinh tế vi mô trên
thị trường; những hạn chế của nền kinh tế thị trường và
vai trò điều tiết của Chính phủ.
Cung cấp các khái niệm căn bản về phạm trù tài chính
– tiền tệ, các bộ phận của hệ thống tài chính, chức năng
cũng như các nguyên lý về hình thức hoạt động của nó
Lý thuyết tài chính –
trong nền kinh tế hàng hóa, nền kinh tế thị trường, như:
tiền tệ
tiền tệ, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị
trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian, ngân
hàng trung ương, tài chính quốc tế.
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Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%
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Thống kê ứng dụng
trong kinh tế và kinh
doanh

Nguyên lý kế toán

Luật kinh tế

8

Kinh tế vĩ mô

9

Phương pháp nghiên
cứu khoa học

10

Kinh tế lượng ứng
dụng

11

Quản trị nguồn nhân
lực

Mô tả có hệ thống các bước nghiệp vụ thống kê phục
vụ yêu cầu tổ chức thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu.
Cung cấp hệ thống các phương pháp thống kê nhằm
thu thập thông tin ban đầu, xử lý các thông tin đã thu
thập, phân tích, dự đoán hiện tượng phục vụ cho mọi
mục đích sử dụng thông tin trong quản lý.
Giới thiệu các phần mềm làm công cụ xử lý dữ liệu
trên nền tảng lý thuyết về các phương pháp nhằm biết
khai thác công cụ tính toán đồng thời biết đọc các kết
quả tính toán từ công cụ.
Kế toán là khoa học thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân tích
và cung cấp thông tin tài chính dưới hình thức giá trị,
hiện vật và thời gian lao động. Môn học Nguyên lý kế
toán trang bị những kiến thức căn bản về kế toán như:
Bản chất và đối tượng của kế toán, phương pháp chứng
từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương
pháp tính giá tài sản, phương pháp tổng hợp cân đối kế
toán, sổ sách kế toán.
Trên cơ sở trình bày khái quát các vấn đề pháp lý cơ
bản đối với hoạt động kinh doanh thương mại của các
chủ thể kinh doanh, môn học đề cập tới các vấn đề
pháp lý cơ bản về thành lập, tổ chức hoạt động, tổ chức
lại, giải thể, phá sản của các loại hình doanh nghiệp
hoạt động của pháp luật VN.
Tìm hiểu các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô. Xác
định được các chỉ tiêu phản ánh sản lượng và thu nhập
của nền kinh tế. Phân tích sự cân bằng trên thị trường
hàng hóa và thị trường tiền tệ từ đó gợi ý chính sách để
nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn. Phân tích quá trình
tự điều chỉnh của nền kinh tế khi có các yếu tố tác động
đến tổng cung, tổng cầu. Tính toán và phân tích được
các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp.
Mô tả có hệ thống qui trình nghiên cứu khoa học. Cung
cấp hệ thống các phương pháp tổng quan nghiên cứu,
thu thập thông tin thông tin thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ
cấp.
Giúp người học xác định vấn đề nghiên cứu, thực hiện
nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu.
Các nội dung chủ yếu gồm: xây dựng và ước lượng mô
hình hồi qui hai biến; hồi qui bội; hồi qui với biến giả,
và các vấn đề về hiệu chỉnh mô hình như đa cộng
tuyến, phương sai của sai số thay đổi: tự tương quan:
chọn mô hình và kiểm định việc định dạng mô hình;
cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng
vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản
trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dụng (Eviews) và
cơ sở dữ liệu của Việt Nam.
Cung cấp những kiến thức căn bản về hoạch định và
phát triển nguồn nhân lực. Giúp sinh viên biết cách dự
báo nhu cầu nhân lực, đánh giá thực trạng nguồn nhân
lực của ngành từ đó đề xuất các chính sách nhằm phát
triển nguồn nhân lực cho địa phương và tổ chức kinh
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Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ N2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%
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doanh du lịch.
Trong quá trình kinh doanh phải tìm cách giảm chi phí
kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm. Muốn vậy, phải
nắm vững và theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, chi
ở tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, xác định được
Quản trị tài chính
kết quả kinh doanh. Phải tính toán chính xác các thông
số như: chi phí sử dụng các loại vốn, sử dụng hợp lý tín
dụng thương mại, dùng các đòn bẩy kinh doanh, đòn
bẩy tài chính doanh nghiệp.
Để đảm bảo cho mọi cuộc đầu tư được tiến hành thuận
lợi, đạt được mục tiêu mong muốn, đem lại hiệu quả
kinh tế xã hội cao thì phải trước khi bỏ vốn phải làm tốt
Thiết lập và thẩm định công tác chuẩn bị. Có nghĩa là phải xem xét, tính toán
dự án đầu tư
toàn diện các khía cạnh thị trường, kinh tế kỹ thuật,
kinh tế tài chính, điều kiện tự nhiên, môi trường xã
hội,…Mọi sự xem xét, tính toán và chuẩn bị này được
thể hiện trong việc soạn thảo các dự án đầu tư.
Môn học nghiên cứu Hệ thống quản lý chất lượng, bao
gồm các yếu tố hợp thành: mục tiêu của hệ thống, các
yếu tố đầu vào, các yếu tố đầu ra (sản phẩm, dịch vụ),
các quá trình hoạt động và thông tin phản hồi. Cung
cấp các kiến thức cơ bản về: chất lượng và quản lý chất
lượng; các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến; cách
Quản trị chất lượng
thức xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ
thống quản lý chất lượng trong các tổ chức nhằm góp
phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng,
phù hợp với nhu cầu thị trường; các nguyên tắc và các
phương pháp đánh giá chất lượng (chất lượng sản
phẩm/ dịch vụ, chất lượng hệ thống quản lý).
Môn học hành vi tổ chức cung cấp cho người học
những kiến thức cơ bản để phân tích, giải thích và dự
đoán hành vi con người trong bối cảnh tổ chức, ảnh
Hành vi tổ chức
hưởng của hành vi đến việc thực hiện nhiệm vụ.
Nghiên cứu hành vi tổ chức được thực hiện trên cả ba
cấp độ: cá nhân, nhóm và tổ chức.
Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh
doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, xây dựng
Văn hóa và đạo đức đạo đức kinh doanh). Văn hóa doanh nghiệp (Biểu hiện
kinh doanh
và các dạng văn hoá doanh nghiệp, nhân tố tạo lập văn
hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và
văn hoá trong các hoạt động kinh doanh)
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Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Học kỳ N1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về thuế, quản lý thuế, khái niệm về các loại thuế
trong doanh nghiệp. Nhận xét đánh giá khi có chênh
lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán thuế;
Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo
cáo thuế theo quy định và các công việc khác liên quan
đến thuế phải nộp của DN.

2

Học kỳ N1

Đây là môn học thuộc ngành Quản trị kinh doanh nhằm
Quản trị kinh doanh trang bị giúp cho sinh viên nắm vững các kiến thức về
Quốc tế (P1)
các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms), thực tế
áp dụng trong điều kiện Việt Nam; các kiến thức và

3

Học kỳ N1

Thuế

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần:
70%
Tổng: 100%
Đánh giá qua trình thông qua
bài tập cá nhân, bài tập nhóm
và kiểm tra giữa kỳ
Thi cuối kỳ trắc nghiệm và tự
luận
Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%
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hình thức trong đàm phán ngoại thương, cách thức xây
dựng các điều khoản của Hợp đồng ngoại thương
chuẩn bằng tiếng Anh, nhận diện được các rủi ro có thể
có cũng như cách hạn chế, ngăn ngừa khi tiến hành
giao dịch với các đối tác góp phần phát triển bền vững
và hiệu quả trong điều kiện môi trường kinh doanh
thường xuyên có nhiều biến động.
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ
năng cơ bản về quản trị marketing như: phân tích, lập
kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing như là
phương tiện để đạt được mục tiêu của tổ chức.
Sinh viên học phân tích các tình huống và tham gia hội
Quản trị Marketing thảo tập trung vào các nhiệm vụ quản trị marketing
quan trọng: phân tích, đánh giá cơ hội marketing, hành
vi tiêu dùng, phân khúc lựa chọn thị trường mục tiêu,
thiết lập chiến lược marketing và ra các quyết định
marketing về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và xúc
tiến.
Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản của
việc hoạch định chiến lược cho một ngành cũng như
Quản trị chiến lược một tổ chức. Từ đó giúp họ có thể đánh giá chiến lược
đang theo đuổi của một tổ chức, đề xuất các giải pháp
nhằm hoàn thiện chiến lược.
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chủ yếu về
hoạt động kinh doanh quốc tế và quản trị chiến lược
kinh doanh quốc tế. Nội dung chính của môn học gồm:
phân tích môi trường kinh doanh kinh doanh quốc tế;
hoạch định các chiến lược kinh doanh quốc tế, các đặc
trưng của các chiến lược chức năng cốt yếu như tổ
Quản trị Công ty đa
chức, sản xuất, nhân lực, tài chính, marketing trong
quốc gia
kinh doanh quốc tế. Việc nhận diện những nguy cơ do
sự khác biệt về văn hóa quốc tế, môi trường đầu tư sẽ
giúp cho họ có nhận thức đúng đắn khi xây dựng các
chiến lược kinh doanh ra nước ngoài hoặc tư vấn cho
các nhà quản lý ra quyết định đầu tư đúng đắn, hạn chế
các rủi ro trong kinh doanh.
Học phần Quản trị dịch vụ cung cấp cho sinh viên
những kiến thức nền tảng liên quan đến dịch vụ, quá
trình tạo dịch vụ, quản lý quá trình tạo dịch vụ và quản
lý chất lượng dịch vụ toàn diện. Sinh viên có thể vận
Quản trị dịch vụ
dụng các kiến thức của môn học vào công việc định
hướng dịch vụ và khách hàng cũng như hỗ trợ cho các
nghiên cứu khác trong lĩnh vực quản trị kinh doanh nói
chung và quản trị chất lượng nói riêng.
Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản về
công tác quản trị sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm:
tổ chức quá trình sản xuất trong doanh nghiệp; công tác
Quản trị sản xuất hoạch định sản xuất như dự báo nhu cầu, hoạch định
tổng hợp các nguồn lực, hoạch định nhu cầu vật
tư…Môn học cũng nhằm đào tạo các kỹ năng quản trị
tác nghiệp như điều độ sản xuất, bố trí mặt bằng …
Quản trị dự án
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản lý, lập

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm): 70%
Tổng: 100%
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(tự luận): 70%
Tổng: 100%
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Tổng: 100%
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Điểm quá trình: 30%

3

3

2
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25

Hệ thống sản xuất tinh
gọn (Lean)

26

Hệ thống quản lý
không lỗi (6 sigma)

27

Hệ thống quản lý theo
tiêu chuẩn

28

Quản trị rủi ro

29

Kế toán quản trị

30

Quản trị khởi nghiệp

tiến độ thực hiện dứ án và chọn phương án thực hiện
dự án hiệu quả nhất với mục tiêu thời gian min chi phí
max có thể chấp nhận được hoặc cân đối hợp lý nguồn
lực, kiểm soát rủi ro và phòng ngừa rủi ro trong quá
trình thực hiện dứ án.
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống sản
xuất tinh gọn và những ứng dụng của hệ thống này
trong sản xuất. Cơ sở của hệ thống tinh gọn này là quá
trình liên tục nhằm nhận dạng và loại bỏ các loại lãng
phí trong sản xuất, giảm thiểu thời gian đặt hàng trong
khi vẫn duy trì hay cải thiện chất lượng của sản phẩm
Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên
những kiến thức liên quan đến hoạt động cải tiến trong
doanh nghiệp và đề sâu đến hệ phương pháp cải tiến
mang lại những kết quả đột phá trong doanh nghiệp
thông qua cải tiến quá trình theo chu trình DMAIC
(hay còn gọi là Hệ phương pháp cải tiến quá trình 6
Sigma). Chương trình cung cấp cho sinh viên cái nhìn
bao quát về chu trình thực hiện DMAIC (Define –
Measure – Analyze – Improve – Control) và chi tiết
trong cách thức thực hiện giai đoạn Define trong việc
xác định các dự án cải tiến đột phá trong doanh nghiệp.
Môn học này tập trung giới thiệu một số hệ thống quản
lý theo tiêu chuẩn đã được áp dụng khá rộng rãi trên
thế giới. Qua đó, sinh viên sẽ hiểu đúng những nội
dung cơ bản của các hệ thống cũng như những lợi ích
mà các hệ thống này có thể mang lại cho doanh nghiệp,
khách hàng và các bên quan tâm. Đồng thời, sinh viên
sẽ nắm vững các nguyên tắc cơ bản và học tập được
những kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành, duy
trì và cải tiến hiệu quả hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
trong doanh nghiệp.
Môn học này trình bày chi tiết các bước trong quy trình
quản trị rủi ro: từ nhận dạng, đo lường, đến kiểm soát
và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các kỹ thuật phân tích
định tính và định lượng cũng được giới thiệu để đánh
giá và xếp hạng rủi ro.
Trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán phục
vụ cho quản lý của nhà quản lý DN như: phân loại chi
phí theo quan điểm của các nhà quản lý, phân tích mối
quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, lập dự
toán (kế hoạch) ngân sách hoạt động kinh doanh và
phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
ngắn hạn của nhà quản lý. Nghiên cứu: các phương
pháp xác định chi phí và giá thành sản phẩm, các trung
tâm phân tích và phân tích báo cáo bộ phận trong DN;
phương pháp xây dựng định mức tiêu chuẩn, định mức
chi phí sản xuất và đánh giá kết quả thực hiện; phân
tích các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định dài
hạn của nhà quản lý; tổ chức công tác kế toán quản trị
trong DN.
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền
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Điểm thi kết thúc học phần
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tảng về Quản trị khởi nghiệp. Các kiến thức này được
chia ra thành bốn bộ phần. Phần 1 sẽ giới thiệu những
triển vọng của quản trị khởi nghiệp. Nội dung của phần
này bao gồm những vấn đề như bản chất và tầm quan
trọng của khởi nghiệp, tư duy kinh doanh, dự định khởi
nghiệp và các cơ hội khởi nghiệp. Cung cấp những kiến
thức liên quan đến việc tạo lập doanh nghiệp và khởi
động cho hoạt động kinh doanh. Việc phân tích ý tưởng
và cơ hội kinh doanh, các khía cạnh luật pháp, các kế
hoạch kinh doanh, marketing, tổ chức, tài chính sẽ
được thảo luận chi tiết trong phần này. Giải quyết việc
tìm kiếm và khai thác các nguồn tài trợ cho doanh
nghiệp. Nêu ra các giải pháp quản trị, phát triển và tìm
kiếm thị trường quốc tế cho doanh nghiệp.
31

32

33

34

35
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Thưc tập tốt nghiệp
Nội dung chủ yếu của môn học Thị trường tài chính là
cung cấp kiến thức tổng quan về cơ chế hoạt động, các
bộ phận cấu thành của thị trường tài chính. Đặc biệt
chú trọng đến loại thị trường tài chính cao cấp cung
ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế thông qua phương
thức tài chính trực tiếp với những tính chất ưu việt và
Thị trường tài chính
phù hợp trong nền kinh tế thị trường hiện đại đó là thị
trường chứng khoán.
Nghiên cứu phân tích đầu tư chứng khoán, phân tích
thực trạng kinh tế vĩ mô, phân tích ngành, phân tích
công ty, phân tích kỹ thuật để phục vụ cho công tác đầu
tư chứng khoán.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về thanh toán quốc
tế. Đây là một nội dung quan trọng đối với những
Thanh toán quốc tế người làm công tác quản lý. Học phần này còn bồi
dưỡng thêm những kỹ năng cần thiết có liên quan đến
việc thanh toán quốc tế.
Môn học trình bày một cách tổng quan các hoạt động
chủ yếu mà Luật các tổ chức tín dụng cho phép ngân
hàng thương mại có thể thực hiện. Các nghiệp vụ ngân
hàng được đề cập đến rất đa dạng, bao gồm: Nghiệp vụ
Hoạt động kinh doanh huy động vốn (huy động qua tiển gửi, huy động qua
ngân hàng
phát hành các giấy tờ có giá); Nghiệp vụ tín dụng
(Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, cho vay
khách hàng doanh nghiệp, nghiệp vụ chiết khấu và bao
thanh toán, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ bảo
lãnh); Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Cung cấp kiến thức cơ bản về nền kinh tế thế giới (gồm
chủ thể kinh tế quốc tế và các mối quan hệ). Theo cách
tiếp cận hệ thống có 4 loại chủ thể kinh tế quốc tế cơ
bản và 5 loại quan hệ KTQT (Thương mại, đầu tư, tiền
Kinh tế quốc tế
tệ, xuất nhập khẩu lao động, hợp tác nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ). Môn học đưa ra lý luận chung
về liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế, tổng quan quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm
gần đây.
Quản trị công nghệ Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
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Điểm thi kết thúc học phần
(tự luận): 70%
Tổng: 100%

2

Học kỳ 4
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Quản trị công nghệ. Nội dung chính bao gồm: các quan
điểm về công nghệ và bản chất của quản trị công nghệ.
Đánh giá năng lực công nghệ. Dự báo công nghệ. Lựa
chọn công nghệ. Đổi mới công nghệ. Quản trị R&D.
Chuyển giao công nghệ. Chiến lược công nghệ của
doanh nghiệp.

4.
STT

Ngành: Tài chính ngân hàng
Mục đích môn học

Tên môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá sinh
viên
chỉ giảng dạy

Giới thiệu khái quát nội dung nhập môn những

1

Những nguyên lý cơ

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và một

bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin

số vấn đề chung của triết học Mác - Lênin, kinh tế
chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học;

(Phần 1)

Bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
−

2

HK1

Học phần cung cấp kiến thức đại cương về

tập hợp, quan hệ và logic suy luận, các kiến thức cơ
bản về Đại số tuyến tính và Giải tích toán học thực
sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân
tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý;

2

Toán cao cấp

Ma trận và định mức; Hệ phương trình tuyến tính;
Dạng toàn phương; Hàm số giới hạn; Phép toán vi
phân đối với hàm số một biến số; Hàm nhiều biến và

3

HK1

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần (tự
luận): 70%
Tổng: 100%

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

hàm ẩn; Các bài toán cực trị; Phép tính tich phân;
Phương trình vi phân.
−
Mục tiêu: Giúp sinh viên có kiến thức và tư
duy logic toán, nền tảng cho mọi nghiên cứu – học
tập trong nhà trường cũng như logic trong xử lý
công việc sau tốt nghiệp.
−

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến

thức cơ bản về tin học, chú trọng đi sâu vào tin học
văn phòng. Học phần đề cập đến khối kiến thức cơ
bản sau: Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy
tính; Soạn thảo văn bản, lập bảng tính và thuyết
3

Tin học đại cương

trình từ máy tính; Sử dụng các dịch vụ cơ bản của

3

HK1

internet.
−

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mục tiêu: Sau khi hoàn tất học phần này,

sinh viên có khả năng sử dụng máy vi tính trong
hoạt động nghiệp vụ cơ bản, sử dụng phần mềm
Word-Excel-Powerpoint và internet.

4

Tâm lý và kỹ năng
giao tiếp

−
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về tâm
lý, quá trình tâm lý, các trạng thái tâm lý và các
thuộc tính tâm lý. Là cơ sở lý giải những yếu tố chi
phối đến quá trình giao tiếp dưới góc nhìn truyền

3

HK1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%

43
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

thông học, tâm lý học, xã hội học. Cung cấp những
kiến thức nền tảng về kỹ năng giao tiếp, giao tiếp
hiệu quả vận dụng trong học tập như kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng thuyết trình. Từ đó, trong bối
cảnh và công việc cụ thể như giao tiếp nội bộ và bên
ngoài, giao tiếp trong bối cảnh toàn cầu hóa; , kỹ
năng thương lượng, giải quyết xung đột.
−

Mục tiêu : Tạo kỹ năng giao tiếp cơ bản cho

sinh viên trên nền tảng kiến thức về tâm lý học.
−

5

Tiếng Anh 1

nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về ngữ pháp, vốn từ vựng cần thiết, và kĩ năng giao
tiếp cơ bản thông dụng.
−

HK1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

HK1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mô tả học phần: Học phần Tiếng Anh cơ bản

3

Mục tiêu : là cơ sở để sinh viên tiếp thu ngoại

ngữ chuyên ngành.
−

6

Tiếng Anh bổ sung

Mô tả học phần: Học phần Tiếng Anh cơ bản

nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về ngữ pháp, vốn từ vựng cần thiết, và kĩ năng giao
tiếp cơ bản thông dụng.
−

3

Mục tiêu : là cơ sở để sinh viên tiếp thu ngoại

ngữ chuyên ngành.
−
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến
thức và kỹ năng cần thiết để có thể tư duy khoa học,
đồng thời biết các tổ chức công việc và quản lý quỹ
thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Sau khi
7

Kỹ năng mềm

học xong học phần sinh viên có thể hiểu và biết cách
tổ chức công việc và quản lý hiệu quả quỹ thời gian

3

HK1

của cá nhân, cũng như khi tham gia học tập, lao

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

động, làm việc nhóm.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên có một số kỹ năng

trong tổ chức công việc, quản lý thời gian cá nhân
theo tư duy sáng tạo.
Trình bày nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh
Những nguyên lý cơ
8

bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin
(Phần 2)

9

tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa.
Khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của

3

Học kỳ 2

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần (tự
luận): 70%
Tổng: 100%

HK2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%

chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội và khái
quát chủ nghĩa xã hội và triển vọng.

Lý thuyết xác suất

−
Học phần được kết cấu thành hai phần tương
đối độc lập nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau về

thống kê

nội dung: Phần lý thuyết xác suất giới thiệu tính quy
luật của các hiện tượng ngẫu nhiên và các quy luật
phân phối xác suất. Phần thống kê toán bao gồm các

3

44
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

nội dung như cơ sở lý thuyết về điều tra chọn mẫu,
phương pháp phổ biến trong điều tra, khảo sát các
dữ liệu kinh tế; Các phương pháp ước lượng và kiểm
định giả thuyết thống kê.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên có cơ cở toán xác

suất thống kê cho các nghiên cứu định lượng của các
học phần sau, cho thực tiễn công việc sau tốt nghiệp.
−

Mô tả học phần: Học phần Tiếng Anh cơ bản

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về ngữ pháp, vốn từ vựng cần thiết, và kĩ năng giao
10

Tiếng Anh 2

tiếp cơ bản thông dụng.
−

Mục tiêu : là cơ sở để sinh viên tiếp thu ngoại

ngữ chuyên ngành.
−

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

thức căn bản nhất về những nguyên lý marketing
như: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing,
môi trường marketing; Nhận dạng nhu cầu và hành
11

Marketing căn bản

vi khách hàng; Phương pháp luận nghiên cứu
marketing, chính sách marketing căn bản và tổ chức

3

quản trị marketing.
−

Mục tiêu : Giúp sinh viên nắm bắt các

nguyên lý cơ bản của Marketing, để có thể vận dụng
vào hoạt động marketing trong ngành dịch vụ tài
chính ngân hàng và kinh doanh
−
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quy
luật cung cầu, quy luật cạnh tranh; nghiên cứu các
yếu tố ảnh hưởng cung cầu, các hành vi của các chủ
thể trong nền kinh tế.
12

Kinh tế vi mô

−

Mục tiêu: Sinh viên hiểu, vận dụng quy luật

3

HK2

cung cầu, xác định giá cả trong mối quan hệ cung –
cầu, các nhân tố ảnh hưởng cung – cầu – giá, và các

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

biện pháp tối ưu hóa (bao gồm tối ưu hóa lợi nhuận
doanh nghiệp) trong các loại thị trường khác nhau.
−

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản

trị và sự vận dụng thực tiễn trong doanh nghiệp, bao
gồm: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản
13

Quản trị học

trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản trị; Các
chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, thực

3

HK2

hiện và kiểm tra,kiểm soát.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được những lý

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

thuyết cơ bản về Quản trị để có thể vận dụng vào
thực tiễn trong quản trị kinh doanh
−
14

Pháp luật đại cương

Học phần giới thiệu các khái niệm, các phạm

trù cơ bản về Nhà nước và pháp luật. Trên cơ sở đó,
đi vào phân tích cơ cấu của bộ máy Nhà nước, chức

2

N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học

45
năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan

phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

trong bộ máy Nhà nước Việt Nam; tính chất pháp lý
và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật; một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính,
Luật Dân sự, Luật Hình sự.
−
Mục tiêu : tạo hiểu biết căn bản cho sinh viên
về pháp luật Việt Nam; từ đó hướng đến mọi ứng
xử, diễn giải nội dung chuyên môn theo pháp luật.
−

15

Phương pháp nghiên
cứu khoa học

Học phần mô tả có hệ thống qui trình nghiên

N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 3

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần (tự
luận): 70%
Tổng: 100%

HK3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

cứu khoa học, cung cấp hệ thống tư duy và các
phương pháp giúp người học xác định vấn đề nghiên
cứu, thực hiện nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu.

3

−
Mục tiêu: Giúp cho người học ứng dụng kết
hợp với kiến thức chuyên môn để hình thành đề
cương nghiên cứu và giải quyết đề tài nghiên cứu.

16

Tư tưởng Hồ Chí

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh
viên những hiểu biết cơ bản của tư tưởng Hồ Chí

Minh

Minh về Cách mạng Việt nam, đặc biệt là tư tưởng

2

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
−

Mô tả học phần: Học phần Tiếng Anh cơ bản

nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản
về ngữ pháp, vốn từ vựng cần thiết, và kĩ năng giao
17

Tiếng Anh 3

tiếp cơ bản thông dụng.

3

−
Mục tiêu : là cơ sở để sinh viên tiếp thu ngoại
ngữ chuyên ngành.
−

Học phần cung cấp các lý luận cơ bản về tài

chính; lý luận chung về tiền tệ, tín dụng và ngân
hàng:Hệ thống tài chính và vai trò của các khâu, nội
dung chủ yếu của hoạt động tài chính trong các lĩnh
18

Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

vực trong nền kinh tế; Tiền tệ, các chế độ lưu thông
tiền tệ; Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Trung

3

HK3

ương và các định chế tài chính trong nền kinh tế.
−

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt kiến thức cơ bản

về tài chính - tiền tệ, làm nền tảng kiến thức để tiếp
cận các học phần chuyên ngành.
−

Học phần cung cấp hệ thống các phương

pháp thống kê nhằm thu thập thông tin ban đầu, xử
lý các thông tin đã thu thập, phân tích, dự đoán hiện
Thống kê ứng dụng
19

trong kinh tế và kinh
doanh

tượng phục vụ cho mọi mục đích sử dụng thông tin
trong quản lý.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên biết vận dụng các

phương pháp thống kê trong thu thập và phân tích
dữ liệu.Về kỹ năng, người học có nền tảng để sử
dụng các phần mềm trong xử lý dữ liệu, đọc được
các Bảng kết quả từ phần mềm cung cấp.

3

HK3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

46
−

Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản của

kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội; tổng sản
phẩm quốc gia; lạm phát, tổng cung, tổng cầu, cân
bằng kinh tế vĩ mô; Tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp
và lạm phát trong ngắn hạn – dài hạn; Vấn đề kinh

20

Kinh tế vĩ mô

tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân
thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương
mại.

3

HK3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

−
Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được ý nghĩa
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản; Những nhân tố
kinh tế vĩ mô chính ảnh hưởng đến quyết định kinh
doanh: lãi suất, lạm phát và tỷ giá; đọc hiểu và đánh
giá được các thông tin kinh tế công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
−

Nội dung bao gồm các kỹ thuật ước lượng,

hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách
phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như

21

Kinh tế lượng ứng
dụng

kinh tế của mô hình; Cách thức vận dụng các công
cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế,
quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần

3

HK3

mềm chuyên dùng.
−

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt các

phương pháp hồi quy phục vụ công tác dự đoán và
ứng dụng trong công tác nghiên cứu, điều tra và
lượng hóa các chỉ tiêu kinh tế.
−
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản
về lý thuyết kế toán như các khái niệm, bản chất, đối
tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu
của kế toán; Các nguyên tắc kế toán chung và
phương pháp kế toán; Quá trình thu thập, ghi chép
số liệu kế toán, trình tự kế toán của các quá trình
22

Nguyên lý kế toán

kinh doanh chủ yếu; Các hình thức kế toán; Nội

3

HK3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.
−

Mục tiêu: Sinh viên được trang bị các nguyên

tắc, nguyên lý chung của công tác kế toán áp dụng
thống nhất trong tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế
làm nền tảng cho việc học tập chuyên sâu về kế toán
doanh nghiệp, kế toán ngân hàng.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh
23

Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng Sản
Việt Nam

24

Luật kinh tế

Học kỳ 4

Điểm quá trình: 30%
Điểm thi kết thúc học phần
(trắc nghiệm hoặc tự luận):
70%
Tổng: 100%

HK4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

viên những hiểu biết cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Minh về Cách mạng Việt nam, đặc biệt là tư tưởng

3

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
−
Nội dung bao gồm địa vị pháp lý của doanh
nghiệp; Nghĩa vụ kinh doanh; Quan hệ lao động
trong doanh nghiệp; Chế độ hợp đồng kinh tế, cách

3

47
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

thức giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng
kinh tế; Giải quyết tranh chấp và phá sản doanh
nghiệp.
−
Mục tiêu: Sinh viên hoàn tất học phần phải
nắm bắt được các chủ thể, các điều khoản chính của
bất kỳ một hợp đồng kinh tế; các yêu cầu về chủ thể
ký kết để hợp đồng không bị mất hiệu lực; Cơ quan
giải quyết khi có tranh chấp.
−
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản
về tài chính của doanh nghiệp như: xác định nhu cầu

25

Tài chính doanh
nghiệp

vốn, tổ chức nguồn vốn và các hình thức huy động
vốn , quản lý và sử dụng vốn,lập kế hoạch tài
chínhcủa doanh nghiệp.

2

HK4

−
Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu và thực hành
các nội dung cơ bản về tài chính của doanh nghiệp,

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

là kiến thức cần thiết cho sinh viên nghiên cứu một
số học phần tiếp theo.
−

Học phần cung cấp lý luận cơ bản về thị

trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính và
vai trò của các bộ phận thị trường tài chính trong

26

Thị trường tài chính

nền kinh tế. Nghiên cứu cơ chế hoạt động và tác
động của Thị trường Tiền tệ, Thị trường Hối đoái và
Thị trường Chứng khoán trong nền kinh tế.
−

3

HK4

Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt kiến thức cơ bản

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

về thị trường tài chính, là cơ sở tiếp tục nghiên cứu
các môn chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực
tiễn.
−
Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về
kế toán doanh nghiệp bao gồm các khái niệm và
nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận; Nội dung
tổ chức công tác hạch toán kế toán; Các phần hành
kế toán tài chính như kế toán tiền, tài sản cố định,
27

Kế toán tài chính

phải thu phải trả, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của
Doanh nghiệp

3

HK4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

−
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức về hạch
toán kế toán trong doanh nghiệp, đọc và hiểu biết về
báo cáo tài chính như là sản phẩm cuối cùng của
công việc kế toán và có thể đảm nhận công việc kế
toán thực tế tại một đơn vị.
−
Học phần trang bị kiến thức chuyên ngành về
các nghiệp vụ trong các ngân hàng thương mại và
28 Ngân hàng thương mại

các tổ chức tín dụng khác như:Nghiệp vụ huy động
vốn; Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn,
nghiệp vụ bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu
chứng từ có giá, các nghiệp vụ tài trợ xuất nhập

3

HK4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%

48
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

khẩu, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và các nghiệp
vụ kinh doanh khác trong Ngân hàng thương mại
−

Mục tiêu: Nắm bắt và thực hành thành thạo

các mặt hoạt động nghiệp vụ của NHTM để có thể
vận dụng vào thực tiễn khi tốt nghiệp ra trường.
−

Học phần trang bị các kiến thức về nguyên lý

và thực hành bảo hiểm trong nền kinh tế như:
nguyên tắc hoạt động bảo hiểm, các loại bảo hiểm
29

Nguyên lý và thực
hành bảo hiểm

bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện,tái bảo hiểm và các
vấn đề có liên quan.

2

N2

−
Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu và nắm bắt các
loại hình bảo hiểm để có thể vận dụng vào thực tiễn

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

hoạt động KD.
−
Học phần đề cập đến các vấn đề phổ biến,
đặc trưng trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính và Kế

30

toán được trích dẫn từ các giáo trình, tài liệu chuyên
Tiếng Anh Tài chính - ngành bằng tiếng Anh.
Ngân hàng

−

Mục tiêu : Giúp sinh viên có kỹ năng đọc

3

N2

hiểu cơ bản các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng
Anh, có khả năng đoán từ trong khi dịch tài liệu.

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Phát triển các kĩ năng khác như nghe, nói viết.
−

Học phần nhấn mạnh phương pháp sử dụng

máy tính và máy vi tính trong toán tài chính: tính
toán tài chính theo lãi đơn và theo lãi kép; Tính toán
tài chính trong hoạt động thương mại bán hàng trả

31

Toán tài chính

góp và bán chiết khấu, trong huy động vốn - cho vay
và cho thuê tài chính, trong các dự án đầu tư dài hạn,
trong hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính.
−

2

HK5

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mục tiêu: học phần cung cấp cho sinh viên

kiến thức và những kỹ năng nghề nghiệp liên quan
đến tính toán về tài chính của các hoạt động trong
nền kinh tế, là cơ sở phương pháp tính toán cho các
môn chuyên ngành.
−

Trang bị kiến thức cơ bản về Thẩm định giá,

các nguyên lý cơ bản trong thẩm định giá, các
phương pháp thẩm định giá .
32

Lý thuyết thẩm định
giá

−

Mục tiêu : Giúp sinh viên hiểu và nắm bắt

các nguyên lý cơ bản trong công tác thẩm định giá,
phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng

2

HK5

như trong kinh doang của các doanh nghiệp nói
chung
−
33

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là môn học giúp sinh viên

nhận biết các dạng rủi ro phát sinh trong quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Song song đó, môn học còn đưa ra các phương pháp
nhằm loại bỏ, hạn chế, giảm thiểu, đối phó với các

3

HK5

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:

49
loại rủi ro.

70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

−
Mục tiêu: Giúp sinh viên có thể đề xuất các
cách thức quản trị rủi ro nhằm hướng doanh nghiệp
hoạt động hiệu quả, bền vững hơn, đạt được mục
tiêu về lợi nhuận đã đề ra hoặc tăng giá trị doanh
nghiệp.
−
Học phần cung cấp kiến thức về Tài chính
Công, bao gồm nội dung các nguồn thu của Ngân
sách Nhà nước, các khoản chi của Ngân sách Nhà
nước, phân cấp ngân sách, quy trình ngân sách.
34

Tài chính công

−
Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được vai trò và
vị trí của tài chính công trong nền kinh tế. Qua đó có

2

HK5

thể vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn trong

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

việc tạo lập nguồn thu cũng như quản lý và sử dụng
tiết kiệm các khoản chi từ ngân sách nhà nước.
−
Trang bị kiến thức cơ bản về thuế, về thực
hành tính toán và khai báo các sắc thuế chủ yếu
trong hệ thống luật thuế Việt Nam.
35

Thuế

−
Mục tiêu: Giúp người học nắm chắc và vận
dụng kiến thức về thuế trong hoạt động kinh doanh.

2

HK5

Thực hiện nghiêm chỉnh các luật thuế hiện hành của
Nhà nước
−

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản

về thương mại điện tử từ khái niệm, mô hình kinh
doanh, hạ tầng kỹ thuật, các hình thức thương mại

36

Thương mại điện tử

điện tử, bảo mật đến hệ thống thanh toán, môi
trường pháp lý, xã hội và đạo đức trong thương mại
điện tử.
−

2

HK5

Mục tiêu :Giúp sinh viên có cơ sở lý thuyết,

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

cơ sở luật pháp và kỹ năng trong giao dịch; từ đó,
vận dụng thương mại điện tử trong học tập và đời
sống.
−
cung cấp những thông tin cơ bản về bản chất,
mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các phương pháp
của kế toán quản trị; các kiến thức cơ bản về phân
loại chi phí và giá thành trong kế toán quản trị. Trên
cơ sở đó xây dựng các phương pháp tính giá,
37

Kế toán quản trị

phương pháp lập dự toán, kiểm soát chi phí, phân
tích chi phí trong mối quan hệ chi phí - khối lượng -

2

HK5

2

HK6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

lợi nhuận cũng như tạo lập và cung cấp thông tin
thích hợp cho quá trình ra quyết định ngắn hạn và
dài hạn của nhà quản trị
−
Mục tiêu :Giúp sinh viên có tư duy trong ra
quyết định từ thông tin kế toán của đơn vị.
Chuyên ngành Tài chính

38

Hoạch định ngân sách −

Hoạch định ngân sách vốn là môn khoa học

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự

50

vốn

giúp cácnhà đầu tư ra quyết định để đầu tư hiệu quả

luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

nhất. Các doanh nghiệp cần hoạch định một dự án
tối ưu với những biến động xung quanh, để đạt được
hiệu quả cao nhất trong quá trình quản lý và sử dụng
vốn đầu tư. Nhà quản lý cần đưa ra quyết định hợp
lý nhất trong tìnhhuống cụ thể và có các kịch bản
linh hoạt để ứng phó với mọi tình huống biến động
nhằmtránh những thiệt hại có thể xảy đến cho doanh
nghiệp.
−

Mục tiêu :Giúp sinh viên có tư duy về ra

quyết định đầu tư hiệu quả.
−
Học phần cung cấp khái niệm cơ bản, các chỉ
tiêu, chỉ số và các phương pháp, kỹ năng phân tích
các báo cáo tài chính (báo cáo kết quả kinh doanh,
bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ) để
39

Phân tích báo cáo tài
chính

đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
−

Mục tiêu : Sinh viên sử dụng kiến thức để

3

HK6

phân tích và đánh giá được kết quả, tình hình tài
chính thông qua việc tính toán và phân tích báo cáo

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

tài chính được công khai của các doanh nghiệp và tổ
chức kinh tế.
−

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về phân

tích và đầu tư tài chính mà chủ yếu là đầu tư chứng
khoán : Sử dụng các mô hình định giá để phục vụ
40

Đầu tư tài chính

phân tích kỹ thuật ; Phân tích chứng khoán; Đầu tư
chứng khoán.
−

2

HK6

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu biết về kỹ

thuật và phương pháp phân tích, có thể tham gia
hoạt động tư vấn đầu tư tài chính theo yêu cầu.
−

Học phần trang bị cho người học những vấn

đề cơ bản về hoạt động tài chính của các công ty đa
quốc gia như: Công ty đa quốc gia, Quản trị rủi ro
trong hoạt động tài chính của MNC, Đầu tư trực tiếp
nước ngoài, Cơ cấu vốn quốc tế và chi phí vốn của

41

Tài chính công ty đa

MNC, Lập ngân sách vốn, Quản trị vốn lưu động và
tài trợ ngắn hạn, Đầu tư gián tiếp quốc tế và các vấn

quốc gia

đề khác có liên quan đến quản trị tài chính của các

3

HK6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

MNC.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được những

rủi ro, thách thức và cơ hội đối với hoạt động tài
chính của các công ty đa quốc gia, đồng thời vận
dụng những kiến thức đã học để quản trị tài chính
các công ty đa quốc gia
−
42

Tài chính hành vi

Học phần là sự kết hợp tâm lý học vào tài

chính, sử dụng các lý thuyết cơ bản dựa trên tâm lý
con người để giải thích những bất thường trên thị

2

HK6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

51
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

trường tài chính.
−
Mục tiêu : Giúp sinh viên tiếp cận tư duy về
thị trường hiệu quả, mượn tâm lý đám đông để ra
quyết định đầu tư, hành vi không hợp lý, ứng dụng
cơ bản của tài chính hành vi.
−

Học phần cung cấp những kiến thức ứng

dụng công cụ tính toán phục vụ công việc quản lý tài
chính: giải các bài toán tài chính , quản lý rủi ro tài
43

Lập mô hình tài chính chính, xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng
và thẩm định dự án đầu tư.

2

HK6

−
Mục tiêu : Giúp sinh viên sử dụng thành thạo
công cụ tính toán thực hành các mô hình tài chính.
−

Tập trung vào việc phát triển các kỹ năng

ứng dụng kiến thức môn học Thuế và Kế toán Tài
chính vào thực tiễn.Sinh viên sẽ được tiếp cận các

44

Nghiệp vụ khai báo

môi trường thực tiễn của việc kê khai hải quan, khai
thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN

thuế

thông qua việc sử dụng phần mềm HTKK3.4.1 của

2

HK6

Tổng Cục thuế.
−

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mục tiêu: Giúp sinh viên có khả năng giải

quyết các tình huống khai báo thuế từ môi trường
kinh doanh tại các công ty cụ thể.
−

Học phần trình bày những vấn đề lý luận cơ

bản về đầu tư công và quản lý đầu tư công, các chủ
thể tham gia đầu tư công, giám sát và quản lý đầu tư
45

Đầu tư công

công. Học phần cũng liên hệ đầu tư công và nợ
công, giúp hình thành các giải pháp đầu tư công hiệu

2

quả.
−

Mục tiêu : Giúp sinh viên có cái nhìn tổng

HK6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

quát về hoạt động đầu tư công.
Chuyên ngành Ngân hàng

−

Học phần cung cấp các kiến về công tác thẩm

3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận

định tín dụng trong hoạt động tín dụng của NHTM
gồm: Thẩm định các điều kiện pháp lý khách hàng.
Thẩm định điều kiện tài chính. Thẩm định tài sản

46

Thẩm định Tín dụng
ngân hàng

đảm bảo. Thẩm định phương án SXKD và phương
án sử dụng vốn. Xếp hạng và đánh giá tín nhiệm
khách hàng. Thẩm định đánh giá hiệu quả tín dụng
ngắn hạn, trung và dài hạn v.v
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm vững kiến thưc

về công tác thẩm định, nhờ đó có thể đề xuất
phương án cho vay đối với khách hàng doanh
nghiệp và cá nhân, góp phần ngăn ngừa và hạn chế
rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM
47

Quản trị ngân hàng
thương mại

−

Học phần trang bị những kiến thức hiện đại

về quản trị kinh doanh trong NHTM: Cơ cấu tổ chức

52
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

và vận hành của Ngân hàng thương mại, Quản trị
vốn tự có; Quản trị tài sản Nợ; Quản trị tài sản Có;
Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng ; Quản trị
tài chính; Quản trị nhân sự trong các NHTM
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được cơ cấu tổ

chức và cách thức vận hành của ngân hàng, hiểu các
loại khoản mục tài sản Có – tài sản Nợ trong bảng
tổng kết tài sản Ngân hàng, đánh giá được rủi ro
tương ứng các loại tài sản.Qua đó có chính sách và
phương pháp trong quản lý và sử dụng vốn và tài
sản trong NHTM .
−
Gồm kiến thức cơ bản và thực hành liên quan
thanh toán quốc tế như: Tỷ giá hối đoái; Thị trường
hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các
phương thức thanh toán quốc tế ; Bộ chứng từ trong
thanh toán quốc tế
48

−

Thanh toán quốc tế

Mục tiêu : Giúp người học nắm vững kiến

2

thức thanh toán quốc tế, từ đó vận dụng vào thực
tiễn hoạt động giao dịch thanh toán quốc tế tại các

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

ngân hàng thương mại, các bộ phận giao dịch thanh
toán xuất – nhập khẩu tại các doanh nghiệp có hoạt
động thương mại quốc tế.
−
Học phần giới thiệu kiến thức về tiền tệ thế
giới, tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại
tệ; đồng thời, ứng dụngcác phương pháp phân tích

49

Kinh doanh ngoại hối

cơ bản, kỹ thuật và các chiến lược kinh doanh trên
thị trườngngoại hối thế giới.
−
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến
thức căn bản về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái và

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

các nghiệp vụ kinh doanh ngọai tệ trên thị trường
hối đoái, chiến lược kinh doanh ngoại hối và quản trị
rủi ro ngoại hối tại các ngân hàng thương mại.
−
Học phần trang bị kiến thức về hoạt động của
NHTW trong vai trò điều tiết vĩ mô lĩnh vực tiền tệ
ngân hàng như: Nghiệp vụ phát hành tiền; Nghiệp
vụ tín dụng của NHTW, Nghiệp vụ Trên Thị trường
50 Ngân hàng trung ương

mở; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối, và điều hành
chính sách tiền tệ của NHTW
−

2

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được vai trò

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

điều tiết ở tầm vỹ mô của NHTW qua các mặt hoạt
động, qua đó có thể vận dụng vào thực tiễn hoạt
động của mình

51

Phân tích đầu tư
chứng khoán

−
Học phần cung cấp cho sinh viên các nội
dung về thời giá của tiền; Mức sinh lời và rủi ro
trong đầu tư chứng khoán; Các nguyên tắc phân tích
chứng khoán; Phân tích và lựa chọn trái phiếu; Phân

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%

53
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

tích và lựa chọn cổ phiếu; Quản lý danh mục đầu tư.
Đồng thời, cung cấp cho sinh viên những kiến thức
thực tế về thị trường chứng khoán Việt Nam.
−
Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu biết về kỹ
thuật và phương pháp phân tích, phục vụ việc đầu tư
chứng khoán an toàn và hiệu quả.
−
Học phần trang bị kiến thức về Marketing
ngân hàng, nguyên lý cơ bản marketing trong ngành

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

dịch vụ tài chính. Phương thức áp dụng Marketing
trong hoạt động ngân hàng. Những khác biệt giữa

52

Marketing ngân hàng

Marketing ngân hàng so với Marketing các ngành
kinh doanh khác.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên có thể vận dụng

2

kiến thức Marketing vào thực tiễn hoạt động một
cách hiệu quả : Marketing sản phẩm huy động vốn,
Marketing sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng
hiện đại. Làm cho hoạt động kinh doanh của ngân
hàng phát triển ổn định.
Chuyên ngành Tài chính công

−

Tập trung vào việc phát triển các kỹ năng

ứng dụng kiến thức môn học Thuế và Kế toán Tài
chính vào thực tiễn.Sinh viên sẽ được tiếp cận các
môi trường thực tiễn của việc kê khai hải quan, khai
53

Nghiệp vụ khai báo
thuế

thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN
thông qua việc sử dụng phần mềm HTKK3.4.1 của

3

HK6

Tổng Cục thuế.
−

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Mục tiêu: Giúp sinh viên có khả năng giải

quyết các tình huống khai báo thuế từ môi trường
kinh doanh tại các công ty cụ thể.
−

Học phần chủ yếu tập trung vào cung cấp các

kiến thức nền tảng cơ bản của hệ thống thuế thu
nhập có liên quan đến đầu tư xuyên quốc gia và sự
dịch chuyển của nguồn thu nhập. Phương pháp tiếp
cận dưới hình thức so sánh sẽ được áp dụng để làm
nổi bật các chính sách khác nhau có thể được áp
54

Thuế quốc tế

dụng bởi các quốc gia khác nhau để giải quyết các
vấn đề trên. Trên cơ sở đó, học phần cũng khám phá

2

6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

các vấn đề đánh thuế đối với các hoạt động kinh
doanh xuyên quốc gia; vấn đề tránh thuế quốc tế và
hiệp định tránh đánh thuế trùng hai lần; vấn đề
chuyển giá.
−

Mục tiêu : Giúp sinh viên tiếp cận bước đầu

với thuế quốc tế.
55

Quản lý tài chính các
đơn vị dịch vụ công

−

Học phần giới thiệu nội dung và phương

pháp quản lý tài chính các đơn vị công; Một số mô
hình quản lý tài chính đơn vị công tại các nước; Cơ

3

6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

54
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

chế quản lý tài chính hiện hành tại các đơn vị công ở
Việt Nam; Lập dự toán tài chính hàng năm tại các
đơn vị công; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại
các đơn vị; phân tích báo cáo tài chính đơn vị công.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên có tư duy quản lý

tài chính các đơn vị dịch vụ công.
−
Học phần đề cập đến chi tiêu công và mục
tiêu quản lý chi tiêu công cũng như đặc thù tài khóa

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

của chính quyền địa phương; các phương thức soạn
lập ngân sách và giới thiệu phương thức soạn lập
ngân sách trung hạn. Học phần đi sâu vào kỹ thuật
soạn lập chi tiêu trung hạn và tài chính trung hạn
56

Soạn lập ngân sách
trung hạn

liên quan đến thực hành nghiệp vụ chuyên môn của
chuyên ngành, phù hợp với xu hướng soạn lập ngân
sách ở Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, môn học

3

6

còn đề cập việc tiên lượng nguồn thu ngân sách và
rủi ro tài khóa khi soạn lập ngân sách trung hạn ở
cấp địa phương.
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên có khả năng tham

gia soạn lập ngân sách trung hạn.
−

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản

về đặc điểm nguồn kinh phí và cơ chế hoạt động của
các đơn vị công. Sau đó, môn học trình bày các yếu
tố và cơ sở của kế toán khu vực công. Kiến thức này
sẽ làm nền tảng cho việc kiểm soát nguồn tài trợ tại
các đơn vị thuộc khu vực công. Bên cạnh đó, học
57

Kế toán công

phần cũng trang bị cho người học các kỹ thuật lập
báo cáo tài chính và kiến thức về kiểm toán đối với

2

6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

khu vực công.
−

Mục tiêu : Giúp sinh viên có khả năng quản

trị được các chi phí hoạt động và đưa ra các gợi ý
hữu ích cho việc định giá mức phí thu hồi khi cung
cấp các dịch vụ công.
−
trình bày những kỹ thuật cơ bản và phổ biến
trong việc xác định giá trị của các dự án đầu tư,
không chỉ đối với dự án công mà còn thích hợp cho
dự án tư. Cụ thể, môn học giới thiệu kỹ thuật phân
tích tài chính và kinh tế các dự án. Trong đó, tập
58

Thẩm định dự án đầu
tư khu vực công

trung vào các nội dung như: phân tích giá kinh tế
trong thị trường biến dạng, phân tích chi phí cơ hội
kinh tế của vốn công, phân tích lợi ích – chi phí dự
án y tế, giao thông.
−

Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức và kỹ năng

cơ bản về thẩm định dự án đầu tư khu vực công,
được vận dụng ở góc độ các đơn vị sử dụng lẫn các

2

6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

55
đơn vị quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.
−
Học phần cung cấp cho cơ quan thuế kỹ thuật
đánh giá năng lực tài chính và ước tính khả năng
thuế của các doanh nghiệp, những kỹ thuật đánh giá
doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực như khả năng thanh
Phân tích báo cáo tài
59

chính cho kiểm tra
thuế

toán các khoản nợ ngắn hạn, hiệu suất sử dụng tài
sản, chính sách tài trợ, khả năng sinh lời,….
−

Mục tiêu: Giúp sinh viên có khả năng phân

2

6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

tích báo cáo tài chính cho kiểm tra thuế. Mặt khác,
đứng ở góc độ cơ quan thuế, có thể trao đổi với
doanh nghiệp những mặt mạnh, điểm yếu về tài
chính , góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền
vững và thực thi nghĩa vụ thuế tốt hơn.
−
Giới thiệu một số phần mềm làm công cụ xử
lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng : Hệ
thống hóa các hàm trong Excel xử lý dữ liệu tài
chính-ngân hàng; Cô đọng kỹ thuật phân tích dữ liệu

60

Tin học ứng dụng

với SPSS; Giới thiệu phần mềm Stata trong vận
dụng các mô hình tài chính-ngân hàng.
−

2

N3

Mục tiêu : Giúp sinh viên tiếp cận sử dụng

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

các phần mềm cơ bản trong xử lý dữ liệu tài chính
– ngân hàng (Excel, SPSS, Stata), đọc được các
Bảng kết quả từ phần mềm cung cấp.
−
Cung cấp những kiến thức nền tảng về bản
chất, nguồn gốc hình thành của Thị trường phái sinh.
Hiểu rõ các khái niệm và bản chất của các công cụ
được sử dụng trên thị trường phái sinh như: Hợp
61

Thị trường phái sinh

đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền
chọn. Định giá các công cụ phái sinh với nhiều
phương pháp khác nhau từ đó có thể đưa ra các

3

HK7

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

quyết định đầu tư hiệu quả. Tìm hiểu về thị trường
và công cụ phái sinh hiện đang được thực hiện giao
dịch tại Việt Nam.
−
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Mua bán sáp nhập

HK7

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

HK7

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%

Cung cấp những kiến thứ cơ bản của hoạt

động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Sinh viên
được cung cấp những kiến thức về cơ sở của hoạt
động mua bán doanh nghiệp, những kỹ năng phân

3

tích để đưa ra các quyết định cho một doanh nghiệp
nên được mua, được bán hay sáp nhập với nhau.
−
Cung cấp những kiến thức lý luận về lĩnh vực
ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về
63

Luật các tổ chức tín
dụng

quản lý Nhà nước về tiền tệ, các quy định của pháp
luật về hoạt động ngân hàng; những quy định của
pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân
hàng, các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức

3

56
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

5.
STT

1

2

3

Ngành Công nghệ sau thu hoạch
Mục đích môn học

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P1)

Phần thứ nhất có 4 chương, chương mở đầu giới
thiệu khái quát nội dung nhập môn những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và một số vấn đề
chung của triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác
- Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học; 03 chương còn
lại bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan
và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.

2

Học kỳ 1

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P2)

Phần II có 3 chương trình bày 3 nội dung trọng tâm
thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin
về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Phần III có 3 chương gồm 2 chương khái quát
những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa
Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái
quát chủ nghĩa xã hội và triển vọng.

3

Học kỳ 2

Đường lối cách mạng
của Đảng Cộng Sản
Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

4

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
sinh viên
chỉ giảng dạy

Tên môn học

Tin học đại cương

Ngoài chương mở đầu, môn học gồm có 8 chương.
Chương 1 trình bày về sự ra đời của Đảng Cộng sản
Việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Chương 2 trình bày về đường lối đấu tranh giành
chính quyền (1930 - 1945). Chương 3 trình bày về
dường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế
quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975). Chương 4 trình bày
về đường lối công nghiệp hóa. Chương 5 trình bày về
đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN. Chương 6 trình bày về đường lối xây dựng hệ
thống chính trị. Chương 7 trình bày về đường lối xây
dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.
Chương 8 trình bày về đường lối đối ngoại.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh
viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối
của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.
Ngoài chương mở đầu, môn học gồm có 7 chương.
Chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ chương 2 đến
chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh
viên những hiểu biết cơ bản của tư tưởng Hồ Chí
Minh về Cách mạng Việt nam, đặc biệt là tư tưởng
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Hệ điều hành Windows, quản lý thông tin trong
Windows.
Các dịch vụ Internet .
Các kỹ năng sử dụng MS Word để soạn thảo văn bản
phức tạp.
Các kỹ năng sử dụng MS Excel để soạn một bảng

3

2

3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 4

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
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tính tương đối phức tạp.

5

6

7

8

9

10

Anh văn 1

Bao gồm các đề tài có thật trong cuộc sống như thông
tin cá nhân, địa lý, mua bán, nghề nghiệp, phim ảnh,
quan hệ xã hội, tin tức, ăn uống, sức khỏe, nhà cửa,
công việc

3

Học kỳ 1

Anh văn 2

Bao gồm các đề tài có thật trong cuộc sống như thông
tin cá nhân, địa lý, mua bán, nghề nghiệp, phim ảnh,
quan hệ xã hội, tin tức, ăn uống, sức khỏe, nhà cửa,
công việc

3

Học kỳ 2

Anh văn 3

Bao gồm các đề tài có thật trong cuộc sống như thông
tin cá nhân, địa lý, mua bán, nghề nghiệp, phim ảnh,
quan hệ xã hội, tin tức, ăn uống, sức khỏe, nhà cửa,
công việc

3

Học kỳ 3

Pháp luật đại cương

Học phần nêu những vấn đề lý luận cơ bản về nhà
nước và pháp luật như nguồn gốc, chức năng, bản
chất, hình thức của nhà nước và pháp luật; về thực
hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp
lý; quan hệ pháp luật; về hình thức pháp luật Việt
Nam

2

Học kỳ
N1

Quản trị học

Toán cao cấp

Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức
cơ bản về quản trị một tổ chức. Qua học phần này
người học sẽ nắm được lý thuyết chung về quản trị
một tổ chức, bao gồm: khái niệm và sự cần thiết của
quản trị, các chức năng cơ bản của quản trị, các kỹ
năng yêu cầu đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi
trường đến hoạt động của tổ chức, ra quyết định quản
trị… ngoài ra học phần còn đề cập đến các tư tưởng
quản trị và một số mô hình quản trị hiện đại.
- Hiểu được các khái niệm toán học có trong học
phần.
- Biết tính toán và giải được các dạng bài tập cơ bản
nhất.
- Biết áp dụng kiến thức toán được nêu ra để giải
quyết một số vấn đề trong kinh tế.

3

3

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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11

12

13

14

15

16

Vật lý

Hoá học

Hóa lý

Sinh học

Tiếng Anh bổ sung

Hóa phân tích

Nội dung môn học gồm: kiến thức cơ bản về cơ cổ
điển, các nguyên lý nhiệt động lực học, điện trường,
vật dẫn, từ trường, cảm ứng điện từ. Các phương
pháp các bài toán cơ bản về cơ cổ điển, nhiệt động
lực học, điện, từ, cảm ứng điện từ nhằm ứng dụng
trong thực tế sau này.

2

Học kỳ
1

Củng cố và nâng cao kiến thức về cấu tạo nguyên tử,
cấu tạo phân tử, liên kết hoá học. Nắm được những
quy luật cơ bản của các quá trình hoá học. Cập nhật
kiến thức về dung dịch phân tử, dung dịch điện ly;
các quá trình điện hoá

2

Học kỳ
1

Hóa Lý là môn học trung gian giữa vật lý và hóa
học, nó sử dụng thành tựu vật lý để nghiên cứu các hệ
thống hóa học.
Hóa Lý giới thiệu phần nhiệt động hóa học, áp
dụng các định luật của nhiệt động học để giải quyết
về chiều hướng và hạn độ của quá trình hóa học.
Hóa keo là môn học vận dụng các quy luật hóa
– lý để nghiên cứu các quá trình hình thành và phân
hủy của các hệ keo (hệ phân tán). Hầu hết mọi lĩnh
vực công nghiệp đều sử dụng hệ keo và các quá
trình hóa keo. Việc chế biến thực phẩm, vật liệu bôi
trơn, sơn phủ đều dựa trên quá trình hóa keo (sự
trương nở, đông gel, keo tụ, tạo bọt)
Phần Sinh học tế bào và Hóa sinh học trang bị
các kiến thức cơ bản về thành phần hóa học và tính
chất của các phân tử sinh học, cấu tạo và chức năng
của màng tế bào và các bào quan. Vai trò của quang
hợp và hô hấp trong việc sản xuất và cung cấp năng
lượng sinh học. Phần Sinh lý học động vật trang bị
các kiến thức về cấu tạo và hoạt động sinh lý của
các bộ phận của cơ thể. Phần Sinh lý học thực vật
tập trung vào vai trò của các hormone thực vật. Môn
học cũng bao gồm các nội dung thảo luận về sự đa
dạng hóa của sự sống, về Sinh thái học nhân văn,
phát triển bền vững và nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Giúp sinh viên làm quen, nắm lại căn bản từ đầu, từng
bước tiếp cận những ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh
căn bản nhằm bước đầu hình thành kỹ năng nghe, nói,
đọc cơ bản cho sinh viên

Trang bị những kiến thức về hóa phân tích đặc biệt
khâu thực hành phân tích định tính và định lượng các
ion, các nguyên tố để có thể thành thạo kỹ năng phân
tích trong các phòng thì nghiệm, phân tích kiểm tra
chất lượng sản phẩm của các công ty xí nghiệp bảo

2

3

3

3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận kết hợp trắc nghiệm
trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
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70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

quản chế biến thực phẩm.

17

18

19

20

21

Hóa sinh

Vẽ kỹ thuật

Nhiệt kỹ thuật

Dinh dưỡng thực
phẩm

Vệ sinh an toàn thực
phẩm

Phần 1: thành phần phân tử của các hệ thống sống
Phần 2: chuyển hóa vật chất và các quá trình sinih
hóa sau thu hoạch;
Trang bị kiến thức cơ sở về cấu tạo, tính chất và khả
năng tương tác giữa các chất cấu thành thực phẩm
bao gồm: nước, protein, glucid, lipit, các chất màu và
mùi thực phẩm, vitamin và khoáng chất.
Ngoài ra, môn học cũng cung cấp kiến thức về phụ
gia thực phẩm và những chất độc có thể nhiễm vào
thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản.

4

Học kỳ 3

Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên một số kiến thức
cần thiết để có thể vẽ được vật thể thật với các hình
chiếu cơ bản hợp lý, đọc hiểu được bản vẽ kỹ thuật
biểu diễn vật thể, từ đó có thể hình dung ra được hình
dạng bên ngoài và bên trong của vật thể.

2

Học kỳ 1

Cung cấp kiến thức gồm: phần nhiệt động cơ bản
(trình bày các khái niệm, các nguyên lý, các định luật
cơ bản chi phối các quá trình nhiệt. phần này gồm 4
chương đầu).
Phần nhiệt động kỹ thuật: khảo sát một số vấn đề có
lien quan thường gặp trong kỹ thuật. phần này gồm 4
chương cuối (từ chương 5 đến chương 8).

2

Học kỳ
N1

Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả
năng:
Hiểu biết rõ vai trò của các chất dinh dưỡng trong
thực phẩm đối với cơ thể.
Hiểu rõ thành phần các chất dinh dưỡng có trong thực
phẩm.
Hiểu biết các loại bệnh dinh dưỡng do thiếu hoặc do
dư thừa các chất dinh dưỡng.
Trên cơ sở đó biết cách tính toán, xác định nhu cầu
dinh dưỡng cho các đối tượng lao động và lứa tuổi
khác nhau để xây dựng một chế độ ăn hợp lý bảo đảm
sức khỏe bền vững cho cộng đồng.
Biết cách phân loại và nắm vững các đặc điểm dinh
dưỡng cũng như tính chất vệ sinh của các loại thực
phẩm truyền thống, các chất phụ gia thực phẩm và
thực phẩm chức năng để chế biến, sử dụng nó một
cách hợp lý và phát triển ra những sản phẩm mới đáp
ứng tốt cho sức khỏe con người.
Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có khả
năng:
- Hiểu rõ bản chất của các chất độc hại có nguồn gốc
tự nhiên và tổng hợp lẫn vào thực phẩm và cơ chế gây
ngộ độc thực phẩm cho người.
- Hiểu rõ các phương pháp cơ bản để phòng ngừa sự
nhiểm độc thực phẩm, xử lý ngộ độc thực phẩm.

2

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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- Hiểu biết các loại vi khuẩn, mấm mốc thường hay
gây ra ngộ độc thực phẩm. Những bệnh thường hay
truyền lây qua thực phẩm, phương pháp phát hiện
và biện pháp ngăn ngừa sự nhiểm khuẩn vào thực
phẩm.
- Xây dựng qui trình quản lý vệ sinh an toàn thực
phẩm theo tiêu chuẩn HACCP.

22

23

24

25

26

27

Các quá trình và thiết
bị trong CNTP

Thực hành các quá
trình và thiết bị trong
CNTP

Máy chế biến thực
phẩm

Quản lý chất lượng
trong công nghệ thực
phẩm

Phụ gia thực phẩm

Phương pháp thí
nghiệm và xử lý số
liệu

Nội dung chính là mô tả nguyên lý và tính toán quá
trình truyền nhiệt và truyền khối hay sử dụng trong
ngành thực phẩm.

3

Học kỳ 4

Nội dung chính là mô tả nguyên lý và tính toán quá
trình truyền nhiệt và truyền khối hay sử dụng trong
ngành thực phẩm.

1

Học kỳ 4

Trang bị cho người học kiến thức về cấu tạo và
nguyên lý hoạt động của các thiết bị sử dụng trong
một số quá trình công nghệ trong chế biến thực
phẩm như: quá trình vận chuyển, quá trình làm
sạch, quá trình làm nhỏ, quá trình phân loại, quá
trình gia nhiệt, quá trình làm lạnh-lạnh đông. Trang
bị cho người học những kỹ năng về vận hành và
khắc phục một số sự cố thường gặp khi vận hành
thiết bị.
Cung cấp chi tiết kiến thức khoa học về các hệ
thống quản lý chất lượng (ISO 9000, ISO 14000,
GMP, HACCP) vệ sinh an toàn thực phẩm và thông
tin vềluật thực phẩm. Phân tích sựtương tác của các
hệ thống quản lý chất lượng khi áp dụng trong công
nghiệp thực phẩm. Đánh giá ưu điểm và hạn chếkhi
áp dụng mỗi hệ thống quản lý chất lượng khác
nhau.

3

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
thực hành
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 4

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm
Phụ gia hỗ trợ kỹ thuật chế biến
Phụ gia làm thay đổi tính chất cảm quan của thực
phẩm
Enzyme thực phẩm

2

Học kỳ 5

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về phân
tích đơn biến, đa biến, phân tích phương sai, phân
tích tương quan và hồi qui. Sinh viên được giới
thiệu trình tự các bước khi tiến hành bố trí thí
nghiệm, đồng thời sau khóa học sinh viên có được
một kỹ năng tốt trong việc sử dụng phần mềm xử lý

3

Học kỳ 4

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
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28

29

30

31

32

Vi sinh thực phẩm

Kỹ thuật bao bì thực
phẩm

Công nghệ sấy thực
phẩm

Công nghệ bảo quản
lạnh thực phẩm

Công nghệ bảo quản
và Chế biến lương
thực

thống kê để xử lý và phân tích các kết quả của thực
nghiệm.
Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về vi
sinh vật đại cương: hình thái, cấu tạo, sự dinh dưỡng,
sinh trưởng và phát triển, các quá trình trao đổi chất
và năng lượng ở VSV.
Cung cấp kiến thức về:
Kỹ thuật vi sinh vật: phương pháp định lượng vi sinh
vật, giống và các vấn đề về giống.
Các sản phẩm vi sinh công nghiệp: sản phẩm lên
men, sinh khối vi sinh vật, enzyme.
Các hư hỏng và biện pháp hạn chế hư hỏng do vi sinh
vật.
Môn học giới thiệu tính chất loại vật liệu chính dùng
làm bao bì thực phẩm, phương pháp sản xuất bao bì
từ các loại vật liệu này cũng như tính chất của bao bì
được làm từ vật liệu ấy. Ngoài ra, các phương pháp
và thiết bị đóng gói cũng được khảo sát. Một số
trường hợp cụ thể cho các loại thực phẩm cũng được
trình bày. Một số chủ đề khác có liên quan cũng được
đề cập.
Kiến thức: Sinh viên phải năm vững và hiểu rõ đặc
tính ẩm của vật liệu, tính toán được các quá trình
truyền nhiệt ẩm của vật liệu, các kỹ thuật sấy của thực
phẩm, các hình thức sấy của thực phẩm
Kỹ năng:
Tính toán được các bài toán về truyền nhiệt
Biết cách đánh giá, phân tích, lựa chọn các kỹ thuật
sấy theo đặc tính của nguyên liệu
Sơ bộ tính toán hệ thống sấy thực phẩm
Trang bị cho người học những khái niệm, định
nghĩa, các kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến và
bảo quản lạnh thực phẩm, ứng dụng và vận hành các
hệ thống thiết bị hệ thống lạnh phục vụ cho quá trình
sản xuất một cách hợp lý, đồng thời làm nền tảng cho
việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án khóa luận tốt
nghiệp.
Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận,
phương pháp luận khi học chuyên sâu về công nghệ
chế biến và bảo quản lạnh thực phẩm, từ đó có những
định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và
phát triển nghề nghiệp của mình.
Nội dung môn học đề cập đến sự cần thiết của các kỹ
thuật sau thu hoạch để xử lý và bảo quản nông sản.
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ẩm
độ, hoạt độ nước; cơ sở hoạch định biện pháp bảo
quản; các phương pháp xử lý bảo quản hạt; các kỹ
thuật và thiết bị sấy. Các kiến thức căn bản, các thông
tin cập nhật về tầm quan trọng của rau quả đối với
cuộc sống và nền kinh tế; Đặc tính thực vật và thành
phần hoá học của nguyên liệu; Các đặc tính sinh lý sinh hoá của rau quả sau thu hoạch; Ảnh hưởng của

tín chỉ)

4

2

3

2

3

Học kỳ 4

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 6

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

62
các yếu tố môi trường như nhiệt độ, ẩm độ tương đối
và thành phần không khí... đến đời sống sau thu
hoạch của rau quả. Các nguyên lý và phương pháp xử
lý sau thu hoạch được ứng dụng trên rau quả.
Chế biến gạo; Chế biến các sản phẩm ngũ cốc dạng
bột/ mì ăn liền; Chế biến các sản phẩm ngũ cốc lên
men truyền thống; Chế biến rau quả muối chua; Chế
biến rau quả dựa trên nguyên tắc tách nước.
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Công nghệ chế biến
thức ăn chăn nuôi

Tin học ứng dụng
trong công nghiệp
thực phẩm

Cảm quan thực phẩm

Luật thực phẩm

Tiếng Anh chuyên
ngành

Phần 1: Dinh dưỡng và tổ hợp thức ăn chăn nuôi
Phần 2: Máy móc, thiết bị dùng trong chế biến thức
ăn
Phần 3: Thực hành công nghệ chế biến thức ăn chăn
nuôi

3

Học kỳ 6

Học phần cung cấp cho người học những kiến
thức và kỹ năng về ứng dụng phần mềm thông dụng
(dạng bảng tính…) trong tính toán các quá trình chế
biến thực phẩm, đánh giá chất lượng thực phẩm,
truyền nhiệt trong thực phẩm.

2

Học kỳ 6

Trang bị kiến thức cơ bản về những tính chất
cảm quan của thực phẩm, nguyên tắc lấy mẫu và
chuẩn bịmẫu, các phương pháp đánh giá thực phẩm,
cách xử lý kết quảthu được cũng như kết luận cuối
cùng về giá trị cảm quan của thực phẩm. Phần thực
hành sẽhuấn luyện sinh viên phương pháp đánh giá
cảm quan chất lượng thực phẩm, từ đó sinh viên có
thể vận dụng khả năng đánh giá của mình đểkiểm tra,
chứng minh chất lượng sản phẩm.
Trang bị cho người học những khái niệm, định
nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về thực phẩm,
chất lượng thực phẩm, luật và các pháp lệnh, quy định
trong sản xuất và chế biến thực phẩm.
Hướng dẫn các quy trình và thủ tục để đăng ký
tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu
chuẩn thực phẩm, các quy định về ghi nhãn hàng hóa,
giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, các
quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm.
Trang bị cho người học các kiến thức về luật cho
các nhóm thực phẩm như luật trong thực phẩm chức
năng.
Trang bị cho người học các kiến thức về luật của
châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore.
Giúp người học biết và hiểu về một số quy định
cụ thể liên quan đến xuất và nhập thực phẩm
Cung cấp kiến thức bằng tiếng anh chuyên ngành
về lĩnh vực lien quan đến công nghệ sau thu hoạch,
công nghệ thực phẩm, các nguyên nhân gây tổn thất
sau thu hoạch nông sản thực phẩm, biện pháp bảo
quản, chế biến, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

2

2

3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 6

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 6

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
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Công nghệ chế biến
trà, cà phê, ca cao

Công nghệ sản xuất
đường, bánh, kẹo

Công nghệ sản xuất
Rượu - Bia - Nước
giải khát

Công nghệ bảo quản
rau quả và hoa tươi

nông sản thực phẩm (độc tố, vi sinh vật, yếu tố vật lý,
hóa học,…).

70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Môn học bao gồm các nội dung chính sau:
Nguồn nguyên liệu trà, cà phê, ca cao: thực trạng
nguồn nguyên liệu, đặc điểm thực vật, thành phần hóa
học của nguyên liệu.
Quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản trà, cà phê, ca
cao.
Quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ
nguyên liệu trà, cà phê, ca cao: trà xanh, trà đen, trà
hòa tan, trà Oolong, cà phê rang xay, cà phê hòa tan,
bột ca cao, chocolate.
Các tài liệu TCVN hiện hành về trà, cà phê, ca cao.

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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Học kỳ 5

Chương trình gồm 3 phần. Phần 1 trình bày tính
chất đặc điểm và ứng dụng của các loại chất làm ngọt
chính. Phần 2 giới thiệu công nghệ sản xuất đường từ
mía, từ khi mía được đưa vào nhà máy cho đến khi
thành thành phẩm. Trong phần 3, một số nét chính
của sản xuất kẹo được giới thiệu.

2

Học kỳ 6

Môn học giới thiệu sâu một số quá trình truyền
thống như sản xuất bia, nước giải khát có gas bao
gồm cách lựachọn nguồn nguyên liệu và quy trình sản
xuất. Ngoài ra còn cập nhật các sản phẩm mới trên thị
trường, giới thiệu nguyên tắc hòa hợp trong phối chế
các loại nước giải khát hỗn hợp.

2

Học kỳ 5

Cung cấp kiến thức cơ bản, cập nhật thông tin và kiến
thức về kỹ thuật và công nghệ sau thu hoạch hoa cắt
cành nhằm duy trì sự sống của hoa sau thu hoạch
càng lâu càng tốt.

2

Học kỳ 7

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về
công nghệ Bảo quản và công nghệ sản xuất các sản
phẩm từ nguyên liệu thịt gia súc, gia cầm như sản
phẩm ướp muối, nước mắm, sản phẩm khô, hun khói,
đồ hộp, xúc xích, giò lụa, lạp xưởng và trứng.
Giới thiệu thành phần và tính chất của nguyên
Công nghệ Bảo quản
liệu, các phương pháp thu hoạch sữa tươi, các biến
42 và chế biến thịt, trứng,
đổi của nguyên liệu sau thu hoạch, các phương pháp
sữa
xử lý và bảo quản sữa tươi, phương pháp đánh giá
chất lượng sữa nguyên liệu, các quá trình cơ bản
trong công nghiệp sữa, công nghệ sản xuất một số sản
phẩm phổ biến từ sữa (sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng,
sữa cô đặc, sữa bột, sữa lên men, phô mai, bơ,
kem…).
Công nghệ bảo quản
và chế biến thủy sản

2

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức
cơ bản về cấu tạo tổ chức thành phần, tính chất và các
biến đổi của nguyên liệu thủy sản. Các nguyên lý chế

3

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 6

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:

64
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

biến và các quy trình công nghệ về ướp muối, chế
biến nước mắm, chế biến khô thịt và thủy sản.
Các nguyên lý về công nghệ về sản xuất đồ hộp; Các
quá trình sinh lạnh, công nghệ chế biến lạnh và sử
dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm.

Thí nghiệm chuyên đề
44
bảo quản và chế biến
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Công nghệ chế biến
dầu béo

Phát triển sản phẩm
mới

Công nghệ sản xuất
sạch hơn

Thực phẩm chức năng

Quản lý chuỗi cung

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng những kiến thức lý
thuyết đã học vào thực hành thực tế công nghệ bảo
quản và chế biến các sản phẩm chế biến từ thịt, trứng,
sữa, thủy sản.

2

Học kỳ 7

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức về công
nghệ khai thác, tinh luyện dầu và những sản phẩm từ
dầu, các chỉ tiêu kỹ thuật của dầu, phương pháp kiểm
tra chất lượng nguyên liệu, bán nguyên liệu và thành
phẩm

2

Học kỳ 7

Phát triển sản phẩm là một công việc sống còn đối với
các doanh nghiệm sản xuất và kinh doanh thực phẩm
khi mà nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao và
sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nội dung học phần
nhằm giúp sinh viên nhận định được tình hình sản
xuất thực phẩm và nhu cầu thực phẩm hiện tại và
trong tương lai; sinh viên có khả năng vận dụng lý
thuyết để phát triển sản phẩm từ các ý tưởng của
nhóm.
Môn học công nghệ môi trường cho sinh viên chuyên
ngành công nghệ sau thu hoạch nhằm cung cấp cho
sinh viên các phương pháp cơ bản sử dụng trong công
nghệ xử lý ô nhiễm nước, không khí và chất thải rắn.
Việc nắm vững các cơ chế và quá trình xử lý giúp cho
học sinh có khả năng ứng dụng kiến thức cơ bản
trong việc thiết kế công nghệ và vận hành hệ thống.

2

2

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Phân chia số tiết trong học phần: Học phần có 6 nội
dung chính
Nội dung thứ nhất: Các khái niệm, phân loại và phân
biệt thực phẩm chức năng.
Nội dung thứ hai: Vai trò sinh học của một số hoạt
chất sinh học chức năng trong thực
phẩm chức năng.
Nội dung thứ ba: Mô tả chi tiết về những loại thực
phẩm chức năng được sử dụng trong dinh dưỡng
phòng trị bệnh.
Nội dung thứ tư: Công nghệ sinh học ứng dụng trong
sản xuất thực phẩm chức năng.
Nội dung thứ năm: Những qui định chung về quản lý
thực phẩm chức năng.
Nội dung thứ sáu: Ăn chay với thực phẩm chức năng.

2

Học kỳ 7

Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản

2

Học kỳ 6 tự luận

- Hình thức tổ chức thi: Thi

65
ứng thực phẩm

50

51

Khử trùng nông sản
thực phẩm

Công nghệ enzym

52 Độc tố học thực phẩm

53

54

Phân tích thực phẩm

Giám định nông sản
thực phẩm

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm cả
truy xuất nguồn gốc, quản lý lưu kho, quản lý vận
chuyển, các mối quan hệ hậu cần và các dịch vụ của
bên thứ ba, vai trò của thông tin trong quản lý chuỗi
cung ứng, và mô hình tham khảo các hoạt động chuỗi
cung ứng (Supply Chain Operation Reference model
= SCOR).
Tìm hiểu về đặc tính của thuốc khử trùng, những
nguyên tắc, cơ chế tác động của một số loại thuốc
xông hơi trên hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến
hiệu quả khử trùng, cũng như các yêu cầu của công
tác khử trùng xông hơi. Kiến thức về khử trùng nông
sản thực phẩm bằng phương pháp chiếu xạ.
Cung cấp cho sinh viên CNSH kiến thức cơ bản
về nguyên tắc sản xuất và ứng dụng enzyme kỹ
thuật: các thong số của enzyme kỹ thuật, công nghệ
sản xuất enzyme kỹ thuật từ các nguồn thực vật, động
vật, vi sinh vật, phương pháp thu hồi và tinh sạch một
phần, kỹ thuật cố định enzyme và ứng dụng enzyme
cố định cũng nhưng các áp dụng của enzyme kỹ thuật
trong nhiều lĩnh vực khác nhau (công nghệ thực
phẩm, công nghệ môi trường và sản xuất công
nghiệp). Sinh viên thực hiện nghiên cứu chế phẩm cụ
thể dưới sự hướng dẫn của giảng viên bao trùm khía
cạnh sản xuất và ứng dụng một chế phẩm enzyme.
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về ngành độc tố học thực phẩm. Sinh
viên được trang bị kiến thức về bản chất, nguồn gốc
và các loại chất độc trong thực phẩm; cơ chế hấp thu,
phân bố, tàng trữ, chuyển hóa sinh học và đào thải
chất độc ra khỏi cơ thể sống; tác dụng độc và phương
pháp xác định độc tính của chất độc; các phương
pháp định tính và định lượng chất độc có trong
nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những
phương pháp xác định các thành phần cơ bản của các
sản phẩm thực phẩm như: protein, glucid, lipid,
khoáng, vitamin và nhiệt lượng của các sản phẩm
thực phẩm.
Trang bị cho sinh viện nguyên tắc hoạt động của
một số thiết bị hiện đại được sử dụng để phân tích
hàm lượng và cấu trúc của thực phẩm.
Trang bị cho sinh viên một số kỹ thuật xử lý các
mẫu thực phẩm khác nhau trước khi tiến hành phân
tích. Từ đó, giúp sinh viên tích lũy đủ kiến thức cũng
như kỹ năng thực hành cho các phương pháp phân
tích ngoài các doanh nghiệp.
Sau khi học xong môn học này, sinh viên:
Nằm vững quy trình giám định nông sản hiện
hành của Việt Nam và một số cường quốc có nên
kinh tế phát triễn như Mỹ , Hàn Quốc , Nhật…

2

2

2

2

2

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
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+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Có kiến thức tổng quát về công tác quản lý chất
lượng và giám định nông sản thực phẩm.
Có thái độ đúng đắn về trách nhiệm xá hội và đạo
đức trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm hàng
hóa nông sản thực phẩm
Có kỹ năng chủ động tiến hành nhiệm vụ giám
định hàng hóa nông sản từ khấu lấy mẫu, phân tích
đánh giá mức chất lượng lô hàng và ra quyết định sau
cùng bằng một chứng thư.
Môn học giới thiệu sâu một số quá trình truyền
thống như sản xuất và kiểm định chất lượng bia, nước
Công nghệ sản xuất và
giải khát có gas bao gồm cách lựachọn nguồn nguyên
kiểm định chất lượng
liệu và quy trình sản xuất. Ngoài ra còn cập nhật các
55 rượu, bia, nước giải
sản phẩm mới trên thị trường, giới thiệu nguyên tắc
khát
hòa hợp trong phối chế các loại nước giải khát hỗn
hợp. Biết được quy trình kiểm định chất lượng rượu,
bia, nước giải khát.
Chương trình gồm Phần 1 trình bày tính chất đặc
điểm và ứng dụng của các loại chất làm ngọt chính.
Công nghệ sản xuất và Phần 2 giới thiệu công nghệ sản xuất đường từ mía,
56 kiểm định chất lượng từ khi mía được đưa vào nhà máy cho đến khi thành
đường, bánh, kẹo
thành phẩm. Phần 3, một số nét chính của sản xuất
kẹo được giới thiệu. Phần 4 quy trình kiểm soát chất
lượng sản phẩm.

57

Công nghệ chế biến
và kiểm định chất
lượng trà, cà phê, ca
cao

Tìm hiểu về nguyên liệu trà, cà phê, ca cao: thực
trạng nguồn nguyên liệu, đặc điểm thực vật, thành
phần hóa học của nguyên liệu.
Tìm hiểu về quá trình thu hoạch và sau thu hoạch của
nguyên liệu trà, cà phê, ca cao.
Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến các sản
phẩm từ nguyên liệu trà, cà phê, ca cao; trà xanh, trà
đen, trà hòa tan, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, bột
ca cao, chocolate.
Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức về công
nghệ khai thác, tinh luyện dầu và những sản phẩm từ
Công nghệ sản xuất và
dầu, các chỉ tiêu kỹ thuật của dầu, phương pháp kiểm
58 kiểm định chất lượng
tra chất lượng nguyên liệu, bán nguyên liệu và thành
dầu béo
phẩm. Quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm dầu
thực vật.
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Công nghệ chế biến
và kiểm định chất
lượng rau quả

60

Công nghệ chế biến

Qua môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức
cụ thể sau:
Cấu tạo, thành phần, tính chất nguyên liệu rau quả
Các quá trình biến đổi sinh lý của rau quả sau thu
hoạch, nắm vững công nghệ bảo quản rau quả sau
thu hoạch.
Các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp rau quả.
Quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm rau quả.
Kiểm định chất lượng ra quả.
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức

Học kỳ 6

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

2

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

2

Học kỳ 7 - Hình thức tổ chức thi: Thi

2

2

2

2
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và kiểm định chất
lượng sản phẩm thịt,
trứng, thủy sản, sữa

61

Công nghệ bảo quản
rau quả và hoa tươi

Công nghệ bảo quản
62 và Chế biến sản phẩm
động vật

63

64

Các quá trình và thiết
bị cơ học

Các quá trình và thiết
bị nhiệt

về công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng sản
phẩm các sản phẩm từ nguyên liệu thịt gia súc, gia
cầm như sản phẩm ướp muối, nước mắm, sản phẩm
khô, hun khói, đồ hộp, xúc xích, giò lụa, lạp xưởng,
thủy sản, sữa và trứng.

Cung cấp kiến thức cơ bản, cập nhật thông tin và kiến
thức về kỹ thuật và công nghệ sau thu hoạch hoa cắt
cành nhằm duy trì sự sống của hoa sau thu hoạch
càng lâu càng tốt.
Trang bị những kiến thức và kỹ năng bảo quản và chế
biến các loại thủy hải sản, thịt, sữa, trứng… vô cùng
phong phú và đa dạng của nước ta để phục vụ cho thị
trường nội địa và xuất khẩu. Phân loại giống loài thủy
hải sản; các quá trình biến đổi của chúng sau đánh
bắt, 1 số phương pháp bảo quản nguyên liệu thủy sản,
1 số kỹ thuật chế biến thủy sản: chế biến khô, ướp
muối, lạnh đông, surimi, bột cá … những biến đổi
gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng thịt, sữa, trứng;
một số phương pháp bảo quản, cách nhận biết và
đánh giá chất lượng để lựa chọn, phân loại sản phẩm;
tìm hiểu về một số quy trình công nghệ chế biến thịt,
sữa, trứng.
Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa,
các kiến thức, tri thức căn bản về các quá trình cơ học
xảy ra trong công nghệ chế biến thực phẩm, ứng dụng
và vận hành các hệ thống thiết bị phục vụ cho quá
trình sản xuất một cách hợp lý, đồng thời làm nền
tảng cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án
khóa luận tốt nghiệp.
Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương
pháp luận khi học chuyên sâu về quá trình cơ học, từ
đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập,
nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp của mình.
Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa,
các kiến thức, tri thức căn bản về các quá trình truyền
nhiệt xảy ra trong công nghệ chế biến thực phẩm: đun
nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi, cô đặc, hấp,
thanh trùng và làm lạnh, làm đông …, tính toán cân
bằng nhiệt, cân bằng vật chất cho các đối tượng công
nghệ CNTP, tính toán thiết kế các quá trình và tính
chọn các thiết bị các hệ thống thiết bị truyền nhiệt;
tính toán các dây chuyền công nghệ, và kiểm tra năng
suất thiết bị.
Ứng dụng và vận hành các hệ thống thiết bị phục vụ
cho quá trình sản xuất một cách hợp lý, đồng thời làm
nền tảng cho việc thực hiện các đồ án môn học, đồ án
khóa luận tốt nghiệp.

Học kỳ 7

3

2

2

tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 6

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương
pháp luận khi học chuyên sâu vềquá trình truyền nhiệt
trong CNTP, từ đó có những định hướng cụ thể về
khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề
nghiệp của mình
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Kiểm tra và điều
khiển quá trình công
nghệ

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các quá
trình công nghệ, các mô hình và thuật toán điều khiển
quá trình công nghệ trong sản xuất.

Đồ án quá trình và
thiết bị công nghệ
thực phẩm

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả
năng:
Hệ thống hóa phương pháp tính toán các quá trình,
thiết bị trong cơ học, truyền khối, truyền nhiệt ứng
dụng trong công nghệ thực phẩm.
Tính toán thiết kế được các thiết bị cơ học, truyền
nhiệt, truyền khối.
Thực hiện được bản vẽ sơ đồ quy trình công nghệ,
cấu tạo thiết bị chính ứngdụng trong công nghệ hóa
học.

Thực tập định hướng
nghề

Sinh viên sẽ tham quan trực tiếp vùng nguyên liệu sản
xuất rau, tìm hiểu qui trình canh tác và bảo quản chế
biến rau chất lượng cao xuất khẩu
Tham quan dây chuyền sản xuất Atiso túi lọc và công
nghệ sản xuất hoa tươi xuất khẩu, công nghệ sản xuất
rượu vang.
Quy trình sản xuất trà, cà phê.

Thực tập chuyên
ngành

Sinh viên sẽ được giáo viên (cán bộ của công ty)
hướng dẫn tham quan thực tế quy trình sản xuất sản
phẩm của công ty, tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động của
công ty.
Sinh viên sẽ được trao đổi, thảo luận với cán bộ của
công ty về quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất
lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, bảo quản sản
phẩm những sản phẩm của công ty.
Sinh viên phải đi thực tập đầy đủ theo lịch trình của
giáo viên hướng dẫn.

Thực tập kỹ năng
nghề

Thực tập tốt nghiệp

2

2

1

1

Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với quá trình sản
xuất các sản phẩm cụ thể tại nhà máy như: sản xuất
các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, sản
xuất các sản phẩm rau, củ, quả; sản xuất các sản
phẩm đồ uống, bia, rượu, nước giải khát; sản xuất các
sản phẩm cà phê.
Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế sản
xuất, nghiên cứu.
Có kiến thức và lập luận kỹ thuật về lĩnh vực công
nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm.
Có kỹ năng, tố chất cá nhân và chuyên nghiệp trong

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 5

- Hình thức tổ chức thi: tiểu
luận kết thúc môn học
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 7

- Hình thức tổ chức thi: tiểu
luận kết thúc môn học
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N3

2

Học kỳ 8

- Hình thức tổ chức thi: tiểu
luận kết thúc môn học
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: tiểu
luận kết thúc môn học
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
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Phương pháp phân
tích hóa sinh hiện đại

Các kỹ thuật tiên tiến
trong chế biến thực
phẩm

Học viên có thể nắm bắt những kiến thức từ cơ bản
đến chuyên sâu về các phương pháp mới đã đang và
có tiềm năng ứng dụng cao trên thế giới trong bảo
quản, chế biến và đánh giá chất lượng thực phẩm.
Học viên được trang bị để có thể nghiên cứu áp dụng
từng lọai kỹ thuật mới cho từng lọai thực phẩm phù
hợp ở Việt Nam.

Thiết kế nhà máy thực
phẩm

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản
về phương pháp lập luận để chọn địa điểm xây dựng
nhà máy, chứng tỏ rằng việc thiết kế nhà máy là cần
thiết, phù hợp với thực tế; phương hướng tiến hành
lựa chọn công nghệ sản xuất, thiết kế kỹ thuật;
nguyên tắc tính chọn và bố trí máy móc thiết bị theo
công nghệ sản xuất; thiết kế, bố trí mặt bằng nhà máy
và các hạng mục công trình khác; nguyên tắc bố trí
đường ống kỹ thuật và một số các công trình phụ
khác; cuối cùng hướng dẫn tính toán về điện, hơi,
tính băng tải và sơ bộ hạch toán kinh tế.

Khóa luận tốt nghiệp

6.
STT

lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực
phẩm.
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và
vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp.
Môn học gồm hai phần Lý thuyết trên lớp, Thực tập
trong phòng thí nghiệm và tham quan thực hiện
chuyên đề tại các cơ sở sản xuất
Phần Lý thuyết gồm: Lý thuyết về kỹ thuật thí
nghiệm bao gồm giới thiệu các nguyên tắc chủ yếu
đối với một phòng thí nghiệm hóa sinh: Sự an tòan,
ghi chép số liệu, xử lý số liệu, vệ sinh dụng cụ, điều
chế và bảo quản dung dịch,…; Tổng quát các bước
tiến hành trong phòng thí nghiệm; Tách và làm tinh
sạch các phân tử sinh học bằng sắc ký; Xác định tính
chất của protein và acid nucleic bằng phương pháp
điện di; Phân tích phổ các phân tử sinh học; Đồng vị
phóng xạ trong nghiên cứu hóa sinh; Ly tâm các phân
tử sinh học,…
Và phần thực tập bao gồm hướng dẫn cho sinh viên
cách tra cứu tài liệu ở các thư viện; các phương pháp
tách chiết và phát hiện acid amin, protein, lipid, tinh
dầu, chất màu,.….bằng các phương pháp khác nhau.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và các kỹ năng
tiếp cận nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức
công nghệ đã học để hoàn thành đề tài nghiên cứu đã
chọn.

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

2

2

3

7

Học kỳ 8

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 8

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 8

- Hình thức tổ chức thi: Thi
tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ 8

- Hình thức tổ chức thi: Bảo
vệ khóa luận tốt nghiệp
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm thi kết thúc học phần:
100%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Ngành: Công nghệ thông tin

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín Lịch trình Phương pháp đánh giá
chỉ giảng dạy
sinh viên
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1

2

3

4

5

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung các môn học: Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, Tư tưởng Hồ
Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản
Những nguyên lý cơ
Việt Nam.
bản của chủ nghĩa
Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
Mác - Lênin (Ph.1)
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.

Toán cao cấp

Cơ sở tự chọn bắt
buộc 1 (Anh văn bổ
sung hoặc Lập trình
Mat lab1)

Người học cần :
- Hiểu được các khái niệm toán học có trong học phần.
- Biết tính toán và giải được các dạng bài tập cơ bản
nhất.
- Biết áp dụng kiến thức toán được nêu ra để giải quyết
một số vấn đề trong kinh tế.

Lập trình Mat lab1: Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến
thức và kỹ năng lập trình bằng Matlab giải quyết các bài
toán của kỹ sư tin học.

Giáo dục thể chất
(Phần 1)

Về kiến thức :
- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng phục
vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
Về kỹ năng :
- Giúp sinh viên có kỹ năng thực hành chạy cự ly ngắn
và cự ly trung bình.

Kỹ thuật lập trình

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức đại cương
về ngôn ngữ lập trình, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để
giải quyết các bài toán dựa trên ba cấu trúc tuần tự, chọn
và lặp, cách xây dựng và sử dụng hàm (truyền tham trị,
tham chiếu).
Tìm hiểu Mảng (Array) và ứng dụng để giải quyết
các bài toán
Tìm hiểu Cấu trúc (Struct) và ứng dụng để giải
quyết các bài toán
Nhập/Xuất File và xử lý các ngoại lệ
Khái niệm về OOP

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Kiểm tra chạy cự ly
trung bình 800m nam và
500m nữ.
- Cách thức đánh giá
Học kỳ 1 học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

71

6

7

Tin học đại cương

Tiếng Anh 1

Về kiến thức : Sau khi học xong học phần này, sinh viên
sẽ có kiến thức đáp ứng được với Chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Điều 2 “Quy định
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT” tại Thông tư số
03/2014/TT-BTTT ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về vấn đề “Qui định chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin”.
- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên
sẽ hiểu được cách quản lý thông tin trong máy tính, truy
tìm thông tin trên Internet và bước đầu biết cách ứng
dụng CNTT vào công việc của mình theo qui định hiện
hành.

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp và
giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bước đầu hoàn thiện kỹ
năng tổng hợp cho sinh viên

Về kiến thức : Người học cần nắm
- Định nghĩa và ý nghĩa của các khái niệm được nêu ra.
- Các công thức, các bài toán cơ bản.
- Một số ứng dụng của Toán rời rạc trong Công nghệ
thông tin.
8 Toán rời rạc
Về kỹ năng : Người học cần biết cách vận dụng kiến
thức để :
- Có thể giải quyết được các bài toán cơ bản của môn
học.
- Vận dụng được kiến thức để ứng dụng vào chuyên
môn của mình.
Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những nguyên lý cơ
Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
9 bản chủ nghĩa Mác Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
Lênin (Phần 2)
Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.
Giáo dục quốc phòng
10 - An ninh
(học trong 4 tuần)

11

Giáo dục thể chất
(Phần 2)

Về kiến thức :
- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng phục
vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
- Nắm được luật bóng chuyền.
Về kỹ năng :
- Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn bóng chuyền.

3

Thi lý thuyết trên giấy+
thi thực hành trên máy
tính
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 2 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ 2
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ 2
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Học kỳ 2
Thi kiểm tra từng sinh
viên. Sinh viên đứng ở
vạch giao bóng cuối
sân, thực hiện 5 lần giao
Học kỳ
bóng qua trên lưới sang
N1
phần sân đối diện.
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
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12

Cấu trúc dữ liệu và
giải thuật

13 Pháp luật đại cương

14 Tiếng Anh 2

15 Quản trị học

Kiến thức: Cung cấp các phương pháp tổ chức và thao
tác cơ sở trên các cấu trúc dữ liệu, song song là sự kết
hợp hai thành phần trên để hình thành nên một chương
trình máy tính.
Kỹ năng: Củng cố và phát triển kỹ năng lập trình được
học trong giai đoạn trước
Thái độ, chuyên cần: Học đúng số giờ tối thiểu qui định.
. Về phẩm chất : Sau khi học xong học phần này, sinh
viên sẽ:
- Biết được các vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và
pháp luật.
- Biết được về hình thức pháp luật Việt Nam.
- Hiểu được về nguồn gốc, chức năng, bản chất, hình
thức của nhà nước và pháp luật.
- Hiểu được các khái niệm thực hiện pháp luật, vi phạm
pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quy phạm pháp luật,
quan hệ pháp luật.
- Hiểu được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và
một số ngành luật Việt Nam.
Về năng lực : Sau khi học xong học phần này, sinh viên
có khả năng:
- Vận dụng được các kiến thức về nhà nước và pháp luật
để sử dụng trong giảng dạy và cách ứng xử của cá nhân
trong xã hội khi liên quan đến pháp luật.
- Có kiến thức và cơ sở lý luận để học các môn học liên
quan.
- Thực hiện được các công việc liên quan đến nhà nước
và pháp luật.

Giúp sinh viên nhận dạng các điểm những ngữ pháp và
biết cách giao tiếp tiếng Anh cơ bản từng bước hoàn
thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên.

Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức
cơ bản về quản trị một tổ chức. Qua học phần này người
học sẽ nắm được lý thuyết chung về quản trị một tổ
chức, bao gồm: khái niệm và sự cần thiết của quản trị,
các chức năng cơ bản của quản trị, các kỹ năng yêu cầu
đối với nhà quản trị, ảnh hưởng của môi trường đến hoạt
động của tổ chức, ra quyết định quản trị… ngoài ra học
phần còn đề cập đến các tư tưởng quản trị và một số mô
hình quản trị hiện đại.

3

2

3

3

+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung và nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ + Điểm quá trình: 30%
N1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

Tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
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Về kiến thức : Người học cần nắm được
- Định nghĩa và ý nghĩa của các khái niệm được nêu ra.
- Các công thức, các bài toán cơ bản.
- Ứng dụng thông dụng của Lý thuyết đồ thị trong Công
Lý thuyết đồ thị hữu nghệ thông tin.
16
hạn
Về kỹ năng : Người học cần biết cách vận dụng kiến
thức để
- Giải các bài toán cơ bản của môn học.
- Vận dụng được kiến thức để ứng dụng vào chuyên
môn của mình.

17

18

Giáo dục thể chất
(Phần 3)

Về kiến thức :
- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng phục
vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
- Nắm được luật cầu lông.
Về kỹ năng :
- Giúp sinh viên có kỹ năng chơi môn cầu lông.

Thi thực hành trên sân
tập.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng,
đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa
Mác – Lênin.
Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách
mạng nước ta;
Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2

Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ 3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 3 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

19 Kiến trúc máy tính

20

3

Thi tự luận
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ 3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

Lập trình hướng đối
tượng

Kiến thức: Môn học trang bị các kiến thức cơ bản về tổ
chức và cấu tạo của hệ thống máy tính bao gồm CPU,
bộ nhớ và các giao tiếp vào ra, cấu trúc của máy tính cá
nhân (PC).
Kỹ năng: Thực hành trên bo mạch Altera DE2 hoặc
tương đương.

+Về kiến thức: Khái quát về các khái niệm của lập trình
hướng đối tượng.
Đi sâu nghiên cứu các đặc điểm của lập trình hướng
đối tượng
Giải quyết các tình huống cụ thể trong một bài toán thực
tế, sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế và hiện thực
được bài toán trên môi trường C++.
+Về kỹ năng: Sưu tầm, tra cứu được các tài liệu có liên
quan từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ cho việc học
tập học phần Lập trình hướng đối tượng chuyên ngành.
Vận dụng được các kiến thức đã học để giải được các
bài tập theo hướng lập trình hướng đối tượng.
+ Về thái độ: Khơi gợi lòng say mê, yêu thích môn học
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Lập trình hướng đối tượng để phục vụ cho việc nghiên
cứu các môn cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh
vực công nghệ thông tin.

21 Tiếng Anh 3

22 Hệ điều hành

23

Lý thuyết Xác suất
thống kê

24 Cơ sở dữ liệu

Giúp sinh viên nắm và vận dụng thành thao các điểm
ngữ ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh cơ bản và Hoàn
thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên.

Cung cấp kiến thức nền tảng về Hệ Điều Hành tổng
quan với một số minh họa theo các hệ điều hành
Microsoft Windows.

Về kiến thức : Người học cần nắm được
- Định nghĩa và ý nghĩa của khái niệm xác suất.
- Các công thức tính xác suất cơ bản.
- Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số
đặc trưng và ứng dụng.
- Các phân phối xác suất thông dụng.
Về kỹ năng : Người học cần biết cách vận dụng kiến
thức để
- Giải các bài toán cơ bản về xác suất.
- Xác định được phân phối xác suất và các tham số đặc
trưng của các biến ngẫu nhiên.

Cung cấp cho SV các kiến thức lý thuyết cơ bản về
CSDL và CSDL quan hệ.
Có kỹ năng khai thác dữ liệu cơ bản trên một môi
trường hệ quản trị CSDL quan hệ.

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản những
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
trong đó chủ yếu vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội
Đường lối cách mạng phục vụ cho đời sống và công tác. Xây dựng cho sinh
25 của Đảng Cộng Sản viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu,
Việt Nam
lý tưởng của Đảng.
Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để
chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh
tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước.

3

3

Tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung.
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ 4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 4 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung.
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ 4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
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26

Lập trình trên
Windows

27 Mạng máy tính

Hiểu rõ cơ chế lập trình trên Windows
Sử dụng thành thạo Visual Studio.NET để xây dựng các
ứng dụng trên MS Windows

Về kiến thức:Các khái niệm cơ bản trong lãnh vực mạng
máy tính
Về kỹ năng: Biết vẽ sơ đồ thiết kế logic 1 hệ thống
mạng quy mô nhỏ. Bấm đầu dây UTP để kết nối từ
HUB/SWITCH/ROUTER/ACCESS POINT đến máy
tính. Biết cấu hình địa chỉ IP cho các máy trong LAN
theo kiểu tĩnh và động (dùng DHCP server).
Cài đặt, cấu hình cho máy và máy trạm thông mạng với
nhau. Biết cách tổ chức các user account, cây thư mục
và phân quyền người dùng trên server. Biết cách sử
dụng công cụ phần mềm để bắt và xem thông tin packets
trên mạng.
Cài đặt modem để truy cập mạng từ xa….

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N2
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N2
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ
Cơ sở tự chọn bắt
năng lập trình bằng Matlab giải quyết các bài toán nâng
buộc 2 (Lập trình
cao của kỹ sư tin học: : Đồ họa trong hệ tọa độ phẳng,
28
Matlab 2 hoặc Tiếng Đồ họa trong không gian 3 chiều, Mạng tế bào và cấu
Anh CNTT 2)
trúc, hộp công cụ toán học, Hộp công cụ hệ thống điều
khiển và Hộp dụng cụ xử lý tín hiệu.

3

Kiến thức: Cung cấp kiến thức nền tảng về bảo mật hệ
thống thông tin nói chung và bảo mật mạng nói riêng.
Kỹ năng: Sinh viên nắm vững kiến thức bảo mật cơ bản,
có thể xây dựng và thực hiện quy trình bảo mật hệ thống
thông tin.

3

29 Bảo mật thông tin

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

( chuyên ngành Công nghệ phần mềm)
Kiến thức: Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh
viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng
chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (qui trình
công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương
pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường triển khai
30 Công nghệ phần mềm phần mềm,…), đồng thời giúp sinh viên hiểu và biết tiến
hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống , có
phương pháp.Trong quá trình học, sinh viên sẽ được
giới thiệu nhiều phương pháp khác
Kỹ năng: Sinh viên biết và hiểu các kiến thức cơ sở liên
quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
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nghệ phần mềm.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.

Kiến thức: Cung cấp kiến thức và kỷ năng phát triển ứng
dụng trong môi trường java plat form, sử dụng thư viện
của J2SE, J2EE và NetBean IDE để phát triển ứng dụng.
Kỹ năng: Sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học viết
một ứng dụng thực tế.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.

3

32 Đồ họa máy tính

Kiến thức: Giới thiệu các nguyên lý và kỹ thuật về đồ
họa, nghiên cứu phân tích các khả năng phát triển các
giải thuật có hiệu quả trong đồ họa. Giúp sinh viên sáng
tạo ra các sản phẩm ảnh nghệ thuật, các panel quảng cáo
và đặc biệt là thiết kế web
Kỹ năng: Nắm vững những nguyên lý và kỹ thuật đồ
họa cơ bản.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.

3

33 Lập trình web

Cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong
môi trường Web với ASP.Net mức độ căn bản và nâng
cao.
Cung cấp các kiến thức kỹ thuật liên quan đến ngôn ngữ
lập trình CSharp và các hàm thư viện
Giúp sinh viên làm việc tốt và khai thác các hỗ trợ trong
môi trường làm việc chuyên nghiệp Visual Studio.Net.

3

31

Lập trình ứng dụng
Java

34 Truyền số liệu

(Mạng máy tính và truyền thông)
Kiến thức: Nắm được các kíến thức cơ bản và đầy đủ
nhất về các vấn đề chung quanh lĩnh vực truyền số liệu
giữa các hệ thống máy tính.
Nắm được mô hình tổng quát của một hệ thống truyền
số liệu
Nắm được các phương thức truyền số liệu, các phương
pháp mã hóa dữ liệu
Nắm được các giao thức truyền số liệu
Kỹ năng: Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị,
SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ
thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống, trong
các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng
phát triển nghề nghiệp.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sau và
Mạng máy tính nâng
35
nâng cao khả năng về cài đặt và quản trị một hệ thống
cao
mạngTCP/IP

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
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Thiết kế mạng máy
tính

Trang bị cho sinh viên các kiến thức thiết kế xây dựng
một mạng máy tính và các vấn đề liên quan như mô hình
OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng, topology mạng
và các dịch vụ tên mạng Intranet; Cài đặt mạng: lắp đặt
phần cứng, cài đặt và cấu hình phần mềm.

3

Quản trị mạng máy
37
tính

Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng để có thể
xây dựng và quản trị 1 hệ thống mạng: về Kiến trúc
mạng nhiều lớp, Các tiêu chuẩn mạng… các công cụ,
cách lập cấu hình mạng và các công cụ quản trị mạng.

3

36

học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

(chuyên ngành Kỹ thuật máy tính)
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Mạch điện và linh
kiện điện tử

39 Hệ thống số

40

Lập trình vi điều
khiển

41 Xử lý tín hiệu số

Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản và thực tế về
Mạch điện và linh kiện điện tử.
Kỹ năng: Sinh viên hiểu rõ Mạch điện và linh kiện điện
tử. Hiện thực được một số kỹ thuật và công nghệ Mạch
điện và linh kiện điện tử phổ biến hiện nay.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.

3

Môn học trang bị các kiến thức kiến thức cơ bản về linh
kiện khả trình, thiết kế logic và ngôn ngữ thiết kế phần
cứng Verilog

3

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản
về cấu trúc và hoạt động của một hệ vi xử lý. Giới thiệu
họ vi điều khiển MCS-51. Kết thúc môn học, sinh viên
có đủ kiến thức để thiết kế các hệ thống nhúng dựa trên
vi điều khiển 8051, và viết chương trình cho hoạt động
của nó.
Kỹ năng :Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị,
SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ
thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống, trong
các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ năng
phát triễn nghề nghiệp.
- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên các phương pháp xử
lý tín hiệu bằng phương pháp số, phân tích hệ thống và
tín hiệu số trên miền thời gian và miền tần số, thiết kế

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
Học kỳ 5 tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
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mạch lọc số hữu hạn và vô hạn.
- Kỹ năng: Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang
bị, SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề
kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống,
trong các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, hình thành kỹ
năng phát triển nghề nghiệp.
- Trên cơ sở các kiến thức cơ bản của môn học này, SV
sẽ tiếp cận các vấn đề hiện đại, đồng thời liên hệ với
thực tế kỹ thuật, từ đó giúp SV nắm vững được những
vấn đề cốt lõi của xử lý tín hiệu bằng phương pháp số,
tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật
trong thực tế.
(chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện)
Sinh viên biết sử dụng một số hiệu ứng để thiết kế
Logo, thiết kế poster, Brochure, Catalogue, Lịch, Bao bì
sản phẩm, và một số ấn phẩm quảng cáo khác… Qua
môn học này sinh viên sẽ biến chúng thành các công cụ
Thiết kế đồ họa 1
hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập tất cả những
42
photoshop)
môn khác của mình sau này và kể cả sau khi đi làm.
Sinh viên có thể hoàn thành tốt các công việc sau :
Minh họa sách báo, Thiết kế logo, Tạo các sản phẩm tờ
rơi, Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp
chuyển động cho Flash.

học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

-Kiến thức: Cung cấp kiến thức thiết kế website ở mức
43

Thiết kế web kế
Illustrator)

44 Thiết kế hình ảnh

45 Xử lý âm thanh

46 Đồ án cơ sở

độ căn bản và nâng cao.
-Kỹ năng: Giúp sinh viên làm việc tốt và khai thác các
hỗ trợ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Visual
Studio.Net, Dreamweaver

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức
cơ bản để thiết lập bảng vẽ chi tiết kỹ thuật 2D, 3D. Có
kiến thức cơ bản về mỹ thuật, sử dụng tốt các phần mềm
thiết kế đồ họa 2D, 3D. Các lệnh vẽ thao tác cơ bản,
lệnh quan sát bản vẽ; Ứng dụng vẽ hình học; Các
phương pháp chọn đối tượng. Hình chiếu của vật thể
hình học. Tạo File bản vẽ mẫu xuất bản vẽ sang phần
mềm khác để tham chiếu trên mặt phẳng 3 chiều.
Sinh viên được trang bị một số nguyên tắc cơ bản về
Animation.

Kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật xử lý tín hiệu
âm thanh, chủ yếu là tín hiệu thoại và hình ảnh, tín hiệu
video, bao gồm đặc trưng tín hiệu, các thuật toán mã
hóa; Các tiêu chuẩn công nghệ liên quan và ứng dụng
trong truyền thông đa phương tiện

3

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 5 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Học kỳ 6 Nộp bài tiểu luận/báo
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47 Chuyên đề tự chọn 1

sinh viên chọn 1 môn trong những môn của các chuyên
ngành còn lại

3

cáo.
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

(chuyên ngành Công nghệ phần mềm)

48

49

Lập trình thiết bị di
động

Cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình trên thiết bị di
động mức độ căn bản và nâng cao.
Cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ điều hành di động
và môi trường lập trình trên các thiết bị di động.
Cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao để phát triển
ứng dụng Native App trên các nền tảng hiện đại như
Android.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.

3

Lập trình mã nguồn
mở

Kiến thức: Cung cấp các kiến thức về phần mềm mở.
Kỹ năng: Hiểu rõ vai trò, lợi ích, các quy trình và các
điều kiên ràng buộc trong cộng đồng nguồn mở, biết
cách thực hiện việc xây dựng/ phát triển một ứng dụng
nguồn mở, biết cách xử lý các tình huống phát sinh
trong quá trình phát triển một dự án phần mềm nguồn
mở.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.

3

Kiến thức: Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh
viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các công việc
chính yếu trong quản trị một dự án phần mềm (qui trình
công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương
pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường triển khai
phần mềm, xây dựng dự toán dự án phần mềm, …),
đồng thời giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng
50 Kiểm thử phần mềm
phần mềm một cách có hệ thống , có phương
pháp.Trong quá trình học, sinh viên sẽ được giới thiệu
nhiều phương pháp khác
Kỹ năng: Sinh viên biết và hiểu các kiến thức cơ sở liên
quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công
nghệ phần mềm.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định
Kiến thức: Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh
viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các công việc
chính yếu trong quản trị một dự án phần mềm (qui trình
Quản lý dự án phần
51
công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương
mềm
pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường triển khai
phần mềm, xây dựng dự toán dự án phần mềm, …),
đồng thời giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
Học kỳ 6 học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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phần mềm một cách có hệ thống , có phương
pháp.Trong quá trình học, sinh viên sẽ được giới thiệu
nhiều phương pháp khác
Kỹ năng: Sinh viên biết và hiểu các kiến thức cơ sở liên
quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công
nghệ phần mềm.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.
(chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông)

52 Hệ điều hành Linux

53

54

55

Bảo mật mạng máy
tính

Đánh giá hiệu năng
mạng

Đánh giá an toàn
thông tin

56 Hệ thống nhúng

Cung cấp kiến thức nền tảng, Tạo điều kiện cho sinh
viên làm quen với việc sử dụng và lập trình trên môi
trường hệ điều hành Unix thông qua Linux.

Kiến thức: Cung cấp kiến thức nền tảng về bảo mật hệ
thống thông tin nói chung và bảo mật mạng nói riêng.
Kỹ năng: Sinh viên nắm vững kiến thức bảo mật cơ bản,
có thể xây dựng và thực hiện quy trình bảo mật hệ thống
thông tin.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.
Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành mạng
các kiến thức, kỹ năng cơ bản nền tảng về quản lý hiệu
suất hệ thống mạng, đo lường và giám sát quản lý các
loại lưu lượng và ứng dụng trong mạng, tối ưu hóa việc
phân phối tài nguyên sẵn sàng đáp ứng cho người dùng
qua đó phục vụ các công tác quản trị mạng, cung cấp
thông tin đánh giá giúp nâng cấp hệ thống, báo cáo
khách hàng…..
Kỹ năng: Sinh viên có khả năng triển khai hệ thống
giám sát đo lường mạng, xây dựng, cài đặt và quản lý hệ
thống mạng hoạt động hiệu quả. Có khả năng phát hiện
tìm lỗi gây nên tình trạng hoạt động không hiệu quả của
mạng. Có khả năng đưa ra các giải pháp tăng cường
hiệu suất làm việc của hệ thống mạng.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.
-Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản và thực tế về anh
ninh mạng. Giải thích rõ nguyên lý của các công nghệ
dùng trong an ninh mạng hiện nay.
-Kỹ năng: Sinh viên hiểu rõ các nguy cơ bảo mật mạng
trong vai trò phía tấn công. Hiện thực được một số kỹ
thuật và công nghệ an ninh mạng phổ biến hiện nay.
Thái độ, chuyên cần: học đúng số giờ tối thiểu qui định.
(chuyên ngành Kỹ thuật máy tính)
- Kiến thức: Môn học trang bị các kiến thức và cách lập

- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

3

Học kỳ 6 Thi tập trung / nộp bài
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trình nhúng các vi điều khiển hiện đại ứng dụng trong
các hệ thống nhúng như: các hệ thống điều khiển thông
minh, các thiết bị điện tử/ máy tính chuyên dụng và lập
trình các hệ thống có máy tính nhúng trên nền công
nghệ vi điều khiển MSP430 và ARM.
- Kỹ năng: Thực hành trên các bo mạch LaunchPad và
các bo tương đương.

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ
năng thiết kế mạng thiết bị trên kết nối qua Internet, kỹ
năng lập trình nhúng các máy tính đơn bo và thiết bị
thông minh khác.

3

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ
năng lập trình nhúng các dòng vi điều khiển ARM điều
Lập trình các hệ thống
58
khiển các khối/thiết bị trong chip ARM MSP432.
nhúng
Các kỹ năng lập trình C hoặc hợp ngữ sử dụng các cảm
biến

3

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ
năng lập trình nhúng các dòng vi điều khiển ARM điều
khiển các khối/thiết bị trong chip ARM MSP432 /TIVA
C.
Lập trình ứng dụng điều khiển thiết bị và robot

3

Kết nối thiết bị qua
57
Internet

59

Hệ thống thời gian
thực

tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung/ nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

(chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện)

60 Kỹ xảo hình ảnh

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản
về các phương pháp xử lý ảnh số, về cấu hình của một
số hệ thống xử lý ảnh và ý nghĩa ứng dụng của xử lý ảnh
trong nhiều lĩnh vực truyền thông.

3

61 Kỹ thuật dựng hình

Sinh viên trang bị kiến thức Có thể làm hậu kỳ, hậu kỳ
chỉnh sửa video( clip ngắn)
- Đã sản xuất ra được video, clip ngắn, viral trên
youtube tốt
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa dựng
phim (cantasia studio, corel video pro X7, … ) và phần
mềm sửa âm thanh

3

Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
Học kỳ 6 học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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- Sáng tạo, tư duy hình ảnh và thẩm mĩ tốt.
- Xử lý kỹ thuật làm video tốt.

Sinh viên có thể hoàn thành tốt các công việc sau : Minh
Thiết kế đồ họa 2(web họa sách báo, Thiết kế logo, Tạo các sản phẩm tờ rơi,
62
tĩnh)
Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp
chuyển động cho Flash.

63 Lập trình game

Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể:
Mô tả các nội dung cơ bản, khái niệm tổng quát
trong lập trình game
Mô tả các thành phần chính trong thiết kế, quy trình
phát triển game
Thiết kế game hoàn chỉnh từ xây dựng ý tưởng &
khái niệm chính về game, đến cách chơi, cơ chế cốt lõi
của game, cân bằng, thiết kế thế giới trong game, nhân
vật, tương tác, đồ họa & trí tuệ nhân tạo.
Ứng dụng các lý thuyết thông dụng trong thiết kế
Game để thiết kế 1 game đơn giản, hoàn chỉnh.

3

3

- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
Học kỳ 6 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)

64 Đồ án chuyên ngành

3

Học kỳ

65 Thực tập tốt nghiệp

3

Học kỳ

66 Chuyên đề tự chọn 2

sinh viên chọn 1 môn trong những môn của các chuyên
ngành còn lại

3

Học kỳ 7

67 Chuyên đề tự chọn 3

sinh viên chọn 1 môn trong những môn của các chuyên
ngành còn lại

3

Học kỳ 7

6

Học kỳ 7

68 Đồ án tốt nghiệp

7.

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Nộp bài tiểu luận/báo
cáo.
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Nộp bài tiểu luận/báo
cáo.
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
Thi tập trung / nộp bài
tiểu luận/báo cáo.
- Cách thức đánh giá
học phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo
học chế tín chỉ)
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7.1. Đại học chính quy

STT

1

2

3

4

Tên môn học

Mục đích môn học

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung các môn học: Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, Tư tưởng Hồ
Những nguyên lý cơ
Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản
bản của chủ nghĩa
Việt Nam.
Mác - Lênin (Phần 1)
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.
Cung cấp cho sinh viên lý luận về văn hoá đại cương,
các quan điểm và phương pháp tiếp cận trong nghiên
cứu văn hoá nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng.
Cơ sở Văn hóa Việt Thông qua các thành tố văn hoá không gian và thời gian
Nam
văn hoá, sinh viên hiểu được bản sắc văn hoá Việt Nam.
Học phần cũng góp phần tạo cho sinh viên một bản lĩnh
văn hoá dân tộc trong quá trình học tập và tiếp xúc với
văn hoá của nước ngoại ngữ được học.
Góp phần củng cố và phát triển các kỹ năng thực hành
tiếng Việt ở mức độ cao (kỹ năng ghi chép bài giảng,
bài nói, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật qua nghe
Tiếng Việt thực hành
hoặc đọc văn bản. Học phần cũng cung cấp những tri
thức cơ bản và hiện đại về tiếng Việt làm cơ sở đối
chiếu ngôn ngữ.

Grammar 1

Trang bị kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và khả năng
sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt ý
tưởng. Học phần này chú trọng tìm hiểu các thành phần
trong cấu trúc câu cơ bản cũng như quan niệm ngữ
nghĩa về thời gian và không gian. Sinh viên thực tập đặt
câu theo nội dung này.

Số tín
chỉ

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

5

6

Listening 1

Speaking 1

Luyện nghe những câu ngắn và phân biệt các âm tương
tự nhau trong tiếng Anh; hướng dẫn sinh viên phân biệt
các âm tiết được nhấn mạnh và các âm tiết rút ngắn; và
luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và thông tin chi tiết.

Luyện tập kỹ năng đàm thoại trong những tình huống
thông thường của đời sống hằng ngày, với cấu trúc câu
và từ ngữ đơn giản; chú trọng giúp sinh viên tập nói với
ngữ điệu tự nhiên; hướng dẫn sinh viên thực hành
những nội dung như hỏi thông tin, đề nghị, yêu cầu, chỉ
đường, mời, v.v..

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi nói (vấn đáp)

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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7

Reading 1

Luyện tập đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề đơn
giản; cung cấp các dạng bài tập khác nhau về bài đọc
để giúp sinh viên luyện tập xử lý thông tin trong bài
đọc; và tăng cường vốn từ ngữ về các đề tài thông
thường trong cuộc sống.

- Thi trên giấy

2

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

Phân biệt rõ và phát âm đúng các âm tiếng Anh có
những đặc điểm âm vị học gần nhau như /s/ và /z/, /t/ và
/d/, /k/ và /g/, v.v…; giúp sinh viên hiểu sơ bộ đặc tính
English Pronunciation
âm vị học của các âm tiếng Anh; sinh viên thực hành
phát âm từ vựng mới và thực hành phiên âm từ vựng, sử
dụng hệ thống phiên âm quốc tế IPA.

2

9

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
Giáo dục thể chất 1 sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

1

10

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung các môn học: Tư tưởng Hồ Chí
Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Những nguyên lý cơ
Nam.
bản của chủ nghĩa
- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
Mác - Lênin (Phần 2)
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.

8

11

13

14

Giáo dục quốc phòng

Dẫn luận
Ngôn ngữ

Grammar 2

----------Trang bị các lý thuyết cơ bản về bản chất, chức năng
của ngôn ngữ. Ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống ký
hiệu. Loại hình các ngôn ngữ trên thế giới. Các họ ngôn
ngữ, các ngữ hệ,… Các kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ
vựng, ngữ pháp nói chung. Ngoài ra, học phần còn giúp
sinh viên nắm được phương pháp phân tích ngữ âm –
âm vị học; phân tích từ vựng – ngữ nghĩa, cấu trúc ngữ
pháp của một ngôn ngữ.
Tiếp tục trang bị kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và
khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn
đạt ý tưởng. Nội dung trọng tâm của học phần này là
những khía cạnh ngữ pháp phức tạp và tế nhị để diễn
đạt những ý tưởng phức tạp, nhằm nâng cao khả năng
viết và đọc cho sinh viên.

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
1
phần sẽ thông báo cụ thể
- Thi trên giấy

3

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

3

- Bước đầu biết được cách ứng dụng CNTT vào công
việc của mình.
12

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:
- Hiểu được cách quản lý thông tin trong máy tính và
Tin học đại cương truy tìm thông tin trên Internet.

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

165 tiết

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
2
phần sẽ thông báo cụ thể
- Thi trên giấy

2

Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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15

16

17

18

19

Listening 2

Speaking 2

Writing 1

Reading 2

Luyện nghe những câu dài gồm nhiều cụm chủ vị ngữ
với các chủ đề phức tạp hơn; tiếp tục luyện kỹ năng
phân biệt các âm tiết được nhấn mạnh và các âm tiết rút
ngắn; tiếp tục luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và thông
tin chi tiết; và luyện đoán thông tin theo ngữ cảnh.
Tiếp tục luyện tập kỹ năng đàm thoại trong những tình
huống thông thường của đời sống hằng ngày, với cấu
trúc câu và từ ngữ phức tạp hơn; tiếp tục chú trọng giúp
sinh viên tập nói với ngữ điệu tự nhiên; hướng dẫn sinh
viên thực hành những nội dung phức tạp hơn như đưa ra
lời khuyên, bày tỏ ý kiến, miêu tả đặc điểm người và
nơi chốn, thảo luận các chủ đề thông thường v.v..
Trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận. Nội dung
gồm: 1. Những bước cơ bản trong quá trình viết một bài
văn; 2. Hiểu biết và luyện tập cách sử dụng các các từ
nối và cấu trúc câu cơ bản để kết hợp các thành tố thành
câu đơn; 3. Cách sử dụng các loại dấu chấm câu căn
bản; 4. Luyện tập viết bài luận ngắn theo các chủ đề đơn
giản.
Luyện tập đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề khoa
học, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hành xử lý thông tin
trong bài đọc qua các dạng bài tập khác nhau; cung cấp
kiến thức và thực hành về kỹ thuật đọc skimming và
scanning; thực tập đoán nghĩa từ mới trong ngữ cảnh;
và tăng cường vốn từ vựng về các vấn đề khoa học, văn
hóa, xã hội.

Gồm các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ của
công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ cho việc
tìm hiểu và thực hiện pháp luật. Học phần cũng bao
Pháp luật Đại cương gồm nội dung về an toàn giao thông, phòng chống ma
tuý, bảo vệ môi trường, quy chế thi cử và các quy định
cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp với
trình độ đào tạo đại học.

- Thi trên giấy

2

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi nói (vấn đáp)

2

- Thi trên giấy

2

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
N1 phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
Giáo dục thể chất 2 sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

1

22

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư
tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ
nghĩa Mác – Lênin.

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

Writing 2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Tiếp tục trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận.
Nội dung gồm: 1. Vai trò của câu kép và câu phức hợp
trong văn viết; 2. Luyện tập các kỹ thuật viết câu kép và
câu phức hợp; 3. Luyện tập thêm cách sử dụng các loại
dấu chấm câu căn bản và những trường hợp viết hoa; 4.
Hiểu biết và luyện tập cách sắp xếp ý tưởng theo lôgic;
5. Luyện tập viết bài luận ngắn theo các chủ đề phức tạp
hơn.

20

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
N1 phần sẽ thông báo cụ thể
- Thi trên giấy

2

Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
3
thuyết trình, thi giữa học
phần …): 30%

86

23

24

25

26

27

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách
mạng nước ta;
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1. Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về
quản trị học để nắm vững các phạm trù, khái niệm, quy
luật quản trị để có thể làm việc và lãnh đạo, quản lý một
tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực
khác nhau.
2. Kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống tri thức
cơ bản về
+ Các khái niệm và phạm trù cơ bản của quản trị học
+ Những phẩm chất và năng lực của nhà quản trị
Quản trị học
+ Các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, điều
khiển, kiểm soát
+ Kỹ năng: Giúp người học hình thành các kỹ năng
+ Nhận diện, đánh giá việc thực thi các chức năng quản
trị trong thực tiễn
+ Tham mưu, tư vấn cho các nhà quản trị trong việc
thực thi các chức năng: hoạch định, ra quyết định, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm soát.
+ Có khả năng nghiên cứu độc lập
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ
bản liên quan đến các khái niệm, mục tiêu và kỹ năng
học tập và nghiên cứu ở bậc đại học trong lãnh vực
khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt trong lãnh vực
Phương pháp nghiên ngôn ngữ và phương pháp học và giảng dạy tiếng nước
cứu khoa học
ngoài. Học phần giúp sinh viên làm quen với các công
cụ, kỹ năng nghiên cứu, các giai đoạn của từng loại hình
nghiên cứu khác nhau, đồng thời cũng hình thành và
phát triển ở sinh viên khả năng hiểu và phân tích đánh
giá một công trình nghiên cứu cụ thể.

Grammar 3

Listening 3

Speaking 3

Tiếp tục trang bị kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và
khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn
đạt ý tưởng. Trọng tâm của học phần này là các thành
phần trong cấu trúc câu phức tạp, thảo luận những chủ
đề ngữ pháp đã được đề cập trong học phần Grammar 2
nhưng ở cấp độ cao hơn. Sinh viên thực hành đặt câu
theo những cấu trúc phức tạp.
Luyện nghe những câu dài gồm nhiều mệnh đề với các
chủ đề khoa học, văn hóa, xã hội và với tốc độ nói
nhanh hơn; tiếp tục luyện kỹ năng phân biệt các âm tiết
được nhấn mạnh và các âm tiết rút ngắn; tiếp tục luyện
kỹ năng nghe lấy ý chính và thông tin chi tiết; và tiếp
tục luyện kỹ năng đoán thông tin theo ngữ cảnh.
Luyện tập thảo luận những vấn đề khoa học, văn hóa, xã
hội; tóm tắt những câu chuyện, chương sách, bài báo
hay báo cáo để trình bày và thảo luận trước lớp; khuyến

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

3

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

Học kỳ - Thi nói (vấn đáp)
3
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
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khích sinh viên sử dụng cấu trúc câu phức tạp và từ ngữ
ở cấp độ cao hơn; nâng cao mức độ trôi chảy trong diễn
đạt.

28

Reading 3

Luyện tập đọc những bài đọc khó hơn về các chủ đề
khoa học, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hành xử lý
thông tin trong bài đọc qua các dạng bài tập khác nhau;
cung cấp các bài đọc được soạn thảo dành riêng cho
việc thực hành về kỹ thuật đọc lấy ý chính biểu hiện và
ý chính tiềm ẩn và đọc lấy các loại thông tin hỗ trợ ý
chính; và tiếp tục tăng cường cho sinh viên vốn từ vựng
về các vấn đề khoa học, văn hóa, xã hội.

phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Tiếp tục trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận.
Nội dung gồm: 1. Luyện tập thêm các kỹ thuật viết câu
kép và câu phức hợp; 2. Luyện tập thêm cách sắp xếp ý
tưởng theo lôgic; 3. Những lỗi ngữ pháp và cấu trúc
cần tránh trong việc viết văn; 4. Sử dụng đúng từ ngữ
theo các tình huống trang trọng, thân mật, trung tính. 5.
Luyện tập viết bài luận ngắn theo các chủ đề phức tạp
hơn.

2

30

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
Giáo dục thể chất 3 sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

1

31

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản những
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
trong đó chủ yếu vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội
Đường lối cách mạng phục vụ cho đời sống và công tác. Xây dựng cho sinh
của Đảng Cộng Sản viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu,
Việt Nam
lý tưởng của Đảng.
- Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành
để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

29

32

33

Writing 3

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu các bài nói chuyện về các
chủ đề phức tạp trong đời sống xã hội. Nội dung các bài
luyện nghe chủ yếu mang tính chất học thuật và khoa
học. Sinh viên tập luyện thêm các kỹ thuật nghe ngoại
ngữ đã được học trong các học phần Listening 1, 2, 3
Advanced Listening 1
như nghe lấy ý chính, nghe lấy chi tiết, dựa vào ngữ
cảnh để đoán ý, v.v.. Một mục đích khác của học phần
là hướng dẫn sinh viên thực tập ghi chép trong khi
luyện nghe để rèn kỹ năng ghi chép bài giảng bằng tiếng
Anh.

Public Speaking

Phát triển khả năng thuyết trình một đề tài trước đám
đông. Nội dung học phần bao gồm việc chuẩn bị hình
thành một bài viết hoàn chỉnh trước khi trình bày trước
cử tọa; các kỹ thuật thu hút sự chú ý của cử tọa; việc sử
dụng giọng nói, cử chỉ điệu bộ khi trình bày; lời khuyên
của các diễn giả có kinh nghiệm và những điều một diễn
giả nên biết để tránh; các thiết bị cần thiết. Từng sinh

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
3
phần sẽ thông báo cụ thể

- Thi trên giấy

3

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Đánh giá thuyết trình
theo nhóm)
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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viên thực tập viết một bài thuyết trình theo đề tài tự
chọn và trình bày bài viết của mình trước lớp.

34

35

36

37

38

Ôn và tập luyện thêm những kỹ thuật đọc đã được học
trong các học phần Reading 1, 2, và 3; nâng cao kỹ
năng và tốc độ đọc cho sinh viên; giúp sinh viên đọc
hiểu các tài liệu tiếng Anh có cấu trúc ngữ pháp phức
Advanced Reading 1
tạp và mức độ từ vựng cao. Đa số các bài luyện đọc
trong học phần này có tính chất gần với các tài liệu thực
trong đời sống xã hội. Một số bài đọc là các tài liệu đích
thực không được đơn giản hóa.

Writing 4

Tiếp tục trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận.
Nội dung gồm: 1. Tiếp tục chú trọng giúp sinh viên
luyện tập thêm các kỹ thuật viết câu kép và câu phức
hợp; 2. Luyện tập thêm cách sắp xếp ý tưởng theo lôgic;
3. Những lỗi ngữ pháp và cấu trúc cần tránh trong việc
viết văn; 4. Sử dụng đúng từ ngữ theo các tình huống
trang trọng, thân mật, trung tính. 5. Luyện tập viết bài
luận ngắn theo các chủ đề phức tạp hơn.

Trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến hình vị,
các loại hình vị, tiền tố, hậu tố, và các cách cấu tạo từ
English Morphology trong tiếng Anh. Học phần còn giúp sinh viên nâng cao
khả năng nhận diện từ ngữ trong việc đọc hiểu các tài
liệu tiếng Anh ở cấp độ cao.

Ngoại ngữ 2 (1)

Ngoại ngữ 2 (2)

- Tiếng Nhật: Sinh viên học thuộc 2 bảng chữ
Hiaragana, Katakana; biết cách đếm số trong tiếng Nhật
từ 1~900.000; biết cách hỏi địa điểm, giờ ....Biết tự giới
thiệu mình và giới thiệu người khác.
- Tiếng Trung: Nắm vững hệ thống ngữ âm; một số
bộ thủ; cách viết chữ, viết được chữ và nhận biết
được chữ đã học; Cung cấp khoảng 200 từ mới và
các mẫu câu giao tiếp đơn giản.
- Tiếng Nhật: Sinh viên học thuộc một số động từ như
ăn, uống, viết, đọc ..... và một số tính từ miêu tả tính
chất như ngon, đẹp, to, nhỏ ..... và có thể vận dụng các
từ này cùng với các mẫu câu, danh từ .... nói tiếng Nhật
trong đời sống thường ngày.

- Thi trên giấy

2

- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

39

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

3

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

3

- Tiếng Trung: Nắm vững hệ thống ngữ âm; một số
bộ thủ; cách viết chữ, viết được chữ và nhận biết
được chữ đã học; Cung cấp khoảng 218 từ mới và
các mẫu câu giao tiếp đơn giản.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống âm tiếng
Anh. Nội dung học phần gồm miêu tả cơ quan cấu âm,
phân loại âm, miêu tả âm, phương cách cấu âm và vị trí
cấu âm, cấu tạo âm tiết; giúp sinh viên hiểu được những
English Phonetics and
khái niệm liên quan đến âm vị, tha âm, siêu đoạn tính,
Phonology
đặc điểm khu biệt, cặp tối thiểu, những quy luật âm vị
học. Học phần còn giúp hoàn thiện kỹ năng phiên âm từ
vựng cho sinh viên, sử dụng hệ thống phiên âm quốc tế
IPA.

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
N2 phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
N2 phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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Tiếp tục nâng cao kỹ năng nghe hiểu các bài nói chuyện
về các chủ đề phức tạp trong đời sống xã hội. Nội dung
các bài luyện nghe chủ yếu mang tính chất học thuật và
khoa học. Sinh viên tập luyện thêm các kỹ thuật nghe
Advanced Listening 2 ngoại ngữ đã được học trong các học phần Listening 1,
2, 3 như nghe lấy ý chính, nghe lấy chi tiết, dựa vào
ngữ cảnh để đoán ý, v.v.. Một mục đích khác của học
phần là tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục thực tập kỹ
năng ghi chép bài giảng trong khi luyện nghe.
Tiếp tục ôn và tập luyện thêm những kỹ thuật đọc đã
được học trong các học phần Reading 1, 2, và 3; nâng
cao kỹ năng và tốc độ đọc cho sinh viên; giúp sinh viên
đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh có cấu trúc ngữ pháp
Advanced Reading 2
phức tạp và mức độ từ vựng cao. Đa số các bài luyện
đọc trong học phần này có tính chất gần với các tài liệu
thực trong đời sống xã hội. Một số bài đọc là các tài liệu
đích thực không được đơn giản hóa.

Essay Writing 1

Rèn luyện kỹ năng viết một đọan văn tiếng Anh hoàn
chỉnh. Sinh viên được hướng dẫn về: các kỹ thuật tìm ý,
sàng lọc ý, và sắp xếp ý; cách trình bày bố cục một đoạn
văn; cách viết câu chủ đề và các câu hỗ trợ ý; cách dùng
các từ và cụm từ chuyển ý; và các kỹ thuật triển khai
các loại đoạn văn khác nhau.

Cung cấp kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong
văn hóa và xã hội Anh, như giáo dục, gia đình, tổ chức
hành chánh, lao động, các ngày lễ, giải trí, thể thao,
v.v…; giúp sinh viên tích lũy vốn từ vựng tiếng Anh
British Culture and
liên quan đến các lãnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội,
Society
v.v…; nâng cao kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt về những
vấn đề trên. Sinh viên phải tham dự tích cực các buổi
thuyết trình và thảo luận tại lớp về các mặt sinh hoạt của
xã hội Anh.
Giới thiệu khái quát các thời kỳ lịch sử quan trọng của
Anh Quốc, chủ yếu cung cấp cho sinh viên thông tin về
những sự kiện lịch sử đáng chú ý trong lịch sử của quốc
Special Topics in the
gia này. Học phần còn có mục đích cung cấp cho sinh
History of Great
viên khối lượng từ vựng tiếng Anh phục vụ việc diễn
Britain
đạt các sự kiện lịch sử và các vấn đề kinh tế, xã hội, v.v.
Đồng thời, học phần cũng giúp SV hiểu sâu hơn những
tác phẩm văn học thuộc những thời kỳ có liên quan.
Luyện dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt những bài chọn
lọc từ sách giáo khoa chuyên về dịch thuật, bài báo, bài
tạp chí về nhiều lãnh vực khác nhau như kinh tế, thương
English-Vietnamese
mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, v.v…. Sinh
Translation 1
viên được hướng dẫn dịch các cấu trúc câu và từ ngữ
tiếng Anh không có tương đương trực tiếp trong tiếng
Việt.
Teaching
Methodology 1

Cung cấp nội dung gồm những vấn đề liên quan đến
phương pháp dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ: cách
tiếp cận truyền thống và những cách tiếp cận mới; cách

- Thi trên giấy
2

Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
5
thuyết trình, thi giữa học
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
5
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
5
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
5
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
5
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
5
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Giảng viên phụ trách
Học kỳ
học phần sẽ quyết định và
5
thông báo cụ thể
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soạn giáo án và chuẩn bị tài liệu giảng dạy; cách dùng
trợ huấn cụ; phương pháp dạy các kỹ năng nghe, nói,
đọc,viết tiếng Anh; sơ lược về các cách kiểm tra và
đánh giá kết quả học tập của người học; v.v…. Sinh
viên thực hành giảng dạy thử theo yêu cầu và đề nghị
của giảng viên phụ trách học phần.

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Tiếng Nhật: gồm 7 bài của giáo trình Minna no
Nihongo I từ bài 13 đến bài 19. Trang bị thêm cho sinh
viên các cách nói diễn tả ước muốn, xin phép, yêu cầu;
cách nói diễn tả trải nghiệm, khả năng ..... thông qua 7
bài trong giáo trình Minna I.

47

Ngoại ngữ 2 (3)

- Tiếng Trung: Sau khi học xong học phần này, sinh viên
có thể:

- Thi trên giấy

3

+ Sử dụng thuần thục từ ngữ, mẫu câu và điểm ngữ
pháp để thực hiện những cuộc hội thoại đơn giản trong
cuộc sống thường ngày;

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
5
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

+ Lựa chọn đúng mẫu câu để giao tiếp;
+ Giải thích và mô phỏng được các mẫu câu và điểm
ngữ pháp đơn giản.
+Nghe hiểu được đoạn hội thoại và đoạn văn ngắn.
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Essay Writing 2

Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết một bài luận văn tiếng
Anh hoàn chỉnh. Sinh viên được hướng dẫn về các kỹ
thuật viết đoạn nhập đề, kết hợp các đoạn thân bài, và
viết đoạn kết luận. Sinh viên cũng được hướng dẫn về
các phương pháp triển khai khác nhau đối với các loại
luận văn khác nhau.

Cung cấp kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong
văn hóa và xã hội Hoa Kỳ, như giáo dục, gia đình, tổ
chức hành chánh, lao động, các ngày lễ, giải trí, thể
thao, v.v…; giúp sinh viên tích lũy vốn từ vựng tiếng
American Culture and
Anh liên quan đến các lãnh vực giáo dục, văn hóa, xã
Society
hội, v.v…; nâng cao kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt về
những vấn đề trên. Sinh viên phải tham dự tích cực các
buổi thuyết trình và thảo luận tại lớp về các mặt sinh
hoạt của xã hội Hoa Kỳ.
Giới thiệu khái quát các thời kỳ lịch sử quan trọng của
Hoa Kỳ, chủ yếu cung cấp cho sinh viên thông tin về
những sự kiện lịch sử đáng chú ý trong lịch sử của quốc
Special Topics in the gia này. Học phần còn có mục đích cung cấp cho sinh
History of the United viên khối lượng từ vựng tiếng Anh phục vụ việc diễn
States
đạt các sự kiện lịch sử và các vấn đề kinh tế, xã hội, v.v.
Đồng thời, học phần cũng giúp SV hiểu sâu hơn những
tác phẩm văn học thuộc những thời kỳ có liên quan
trong văn học sử Hoa Kỳ.

British Literature

Giới thiệu sơ lược các thời kỳ văn học sử Anh Quốc với
trọng tâm đặt vào những mốc chính và các trào lưu lớn
trong nền văn chương ở nước này; giúp sinh viên phân
tích một số tác phẩm văn chương (văn xuôi, thơ, và
kịch) của những tác giả nổi tiếng (như William
Shakespeare, William Wordsworth, Charlotte Brontë,

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
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William Makepeace Thackeray, William Butler Yeats,
Graham Greene, William Somerset Maugham); giúp
sinh viên hiểu các thủ thuật thường dùng của một số nhà
văn Anh tiêu biểu để nâng cao khả năng thưởng ngoạn
văn chương của mình.
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Tiếp tục luyện dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt những
bài chọn lọc từ sách giáo khoa chuyên về dịch thuật, bài
báo, bài tạp chí về nhiều lãnh vực khác nhau như kinh
English-Vietnamese
tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật,
Translation 2
v.v…. Sinh viên được hướng dẫn dịch các cấu trúc câu
và từ ngữ tiếng Anh không có tương đương trực tiếp
trong tiếng Việt.

Teaching
Methodology 2

Tiếp tục cung cấp nội dung chuyên sâu hơn gồm những
vấn đề liên quan đến phương pháp dạy tiếng Anh như là
một ngoại ngữ: cách tiếp cận truyền thống và những
cách tiếp cận mới; cách soạn giáo án và chuẩn bị tài liệu
giảng dạy; cách dùng trợ huấn cụ; phương pháp dạy các
kỹ năng nghe, nói, đọc,viết tiếng Anh; sơ lược về các
cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người
học; v.v…. Dành nhiều thời gian thực hành giảng dạy
thử theo yêu cầu và đề nghị của giảng viên phụ trách
học phần.

Phát triển kỹ năng dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng
Anh các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực tế thuộc nhiều
lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau như kinh tế, thương
mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, v.v…. Trọng
Vietnamese-English tâm của học phần là giúp cho sinh viên thấu hiểu và sử
Translation 1
dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc tiếng Anh tương ứng
về nội dung và hình thức với các cấu trúc tiếng Việt.
Học phần cũng nhằm truyền đạt cho sinh viên các từ
ngữ và cụm từ thường dùng trong những lãnh vực liên
hệ.
Nâng cao kỹ năng dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng
Việt và ngược lại các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực tế
thuộc nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau như
kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật,
Advanced Translation
v.v…. Sinh viên tiếp tục luyện tập biên dịch, sử dụng
1
kiến thức và kỹ năng đã có từ các học phần EnglishVietnamese Translation và Vietnamese-English
Translation trong Chương trình đào tạo.

phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Giảng viên phụ trách
học phần sẽ quyết định và
thông báo cụ thể

2

Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
6
thuyết trình, thi giữa học
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Làm quen với tiếng Anh dùng trong lãnh vực quản trị
và kinh doanh. Sinh viên thực tập sử dụng tiếng Anh
Business English 1 thương mại trong những tình huống đơn giản. Học phần
còn có mục đích giới thiệu thêm cho sinh viên một số
kiến thức cơ bản về lãnh vực quản trị và kinh doanh.

2

Tiếp tục phát triển kỹ năng dịch thuật từ tiếng Việt sang
Vietnamese-English
tiếng Anh các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực tế thuộc
Translation 2
nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau như kinh tế,

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
6
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
Học kỳ
N3 - Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học

92
thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, v.v….
Trọng tâm của học phần là giúp cho sinh viên thấu hiểu
và sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc tiếng Anh tương
ứng về nội dung và hình thức với các cấu trúc tiếng
Việt. Học phần cũng nhằm truyền đạt cho sinh viên các
từ ngữ và cụm từ thường dùng trong những lãnh vực
liên hệ.

58

Cung cấp kiến thức về lãnh vực giao tiếp liên văn hóa
trong kinh doanh quốc tế và những vấn đề thường nảy
sinh trong hoạt động này. Những nội dung trong học
phần liên quan đến những bối cảnh kinh doanh mà trong
Intercultural Business
đó đối tác đến từ các nền văn hóa khác nhau với quan
Communication
niệm, hành vi, và mong đợi khác nhau. Trong bối cảnh
toàn cầu hóa, đây là những kiến thức và kỹ năng không
thể thiếu đối với những sinh viên có ý định làm việc
trong bối cảnh kinh doanh quốc tế.

Phát triển kiến thức và kỹ năng viết bài luận ở mức độ
nâng cao. Hoàn thiện kỹ năng viết bài luận cho sinh
viên trước khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ củng cố lại lý
thuyết cách viết một bài luận văn thuộc các thể loại
Refining Composition
59
khác nhau. Cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành
Skills
viết luận thuộc các chủ đề khác nhau. Đồng thời, học
phần cũng có mục đích giúp sinh viên biết cách tự nâng
cao kỹ năng viết tiếng Anh trong đời sống công việc sau
khi tốt nghiệp.

60

61

62

Giới thiệu sơ lược các thời kỳ văn học sử Hoa Kỳ với
trọng tâm đặt vào những mốc chính và các trào lưu lớn
trong nền văn chương ở nước này; giúp sinh viên phân
tích một số tác phẩm văn chương (văn xuôi, thơ, và
kịch) của những tác giả nổi tiếng (như Washington
American Literature Irving, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Kate
Chopin, O. Henry, Robert Frost, Ernest Hemingway,
William Faulkner, John Steinbeck); giúp sinh viên hiểu
các thủ thuật thường dùng của một số nhà văn Hoa Kỳ
tiêu biểu để nâng cao khả năng thưởng ngoạn văn
chương của mình.
Cung cấp những hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học bao
gồm kiến thức về nghĩa và các phương pháp nghiên cứu
ngữ nghĩa học, để giúp sinh viên có một kiến thức nhất
định trong việc giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ. Khi
English Semantics học học phần này, sinh viên nắm được khái niệm cơ bản
về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, các
cách nhìn truyền thống về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa
ngữ pháp cũng như các kiến giải truyền thống về hiện
tượng đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, v.v.

English Syntax

Hiểu thấu đáo các loại từ, các loại cụm từ, chức năng
của các loại cụm từ, cấu trúc câu và các loại câu. Sinh
viên thực hành phân tích cấu trúc câu và vẽ sơ đồ cấu
trúc câu. Môn này còn giúp sinh viên nắm được những
điểm tế nhị trong cú pháp tiếng Anh và nâng cao trình
độ diễn đạt tiếng Anh của mình.

phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
N3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
N3 phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
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phần: 70%

63

65

66

67

68

69

Tiếp tục làm quen với tiếng Anh dùng trong lãnh vực
quản trị và kinh doanh. Sinh viên tiếp tục thực tập sử
dụng tiếng Anh thương mại trong những tình huống
Business English 2
phức tạp hơn. Học phần còn có mục đích tiếp tục giới
thiệu cho sinh viên một số kiến thức nâng cao về lãnh
vực quản trị và kinh doanh.
Thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trong lãnh vực kinh
doanh: nghe, nói, đọc, viết, và khi tham gia các hoạt
động trên lớp như thảo luận, đóng vai trong hội thoại và
giải quyết các vấn đề tình huống, sinh viên sẽ phát triển
thêm kỹ năng đàm thoại tiếng Anh và các kỹ năng làm
Advanced Business
việc nhóm. Kỹ năng đọc hiểu tài liệu trong lĩnh vực
English 1
kinh doanh được củng cố và phát triển với việc mở rộng
thêm vốn thuật ngữ chuyên ngành. Học phần cung cấp
cơ hội để sinh viên hoàn thiện việc viết thư tín thương
mại, thư tín điện tử, viết báo cáo, viết bản tóm tắt hay
viết biên bản bằng tiếng Anh.
Cung cấp kiến thức và thực hành cơ bản trong giao tiếp
kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh. Với học phần này,
sinh viên sẽ học và thực hành những cách nói giao tiếp
có hiệu quả, đồng thời nâng cao ý thức về các tình
English for Business
huống đối thoại, tương tác với các đối tượng khách
Communication
hàng dị biệt về văn hóa, và về những rào cản thông
thường trong giao tiếp. Học phần cũng cung cấp cho
sinh viên những kỹ năng thiết yếu trong việc giao tiếp
bằng văn bản tiếng Anh.

Interpretation

Luyện dịch miệng từ tiếng Anh sang tiếng Việt và
ngược lại những đề tài thực tế trong các lãnh vực sinh
hoạt xã hội khác nhau như giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã
hội, v.v…. Sinh viên thực tập những kỹ thuật dịch
miệng như chuẩn bị từ ngữ liên quan đến đề tài, ghi tắt
ý chính để trợ giúp trí nhớ, phản ứng nhanh, v.v…. Học
phần này cũng nhằm mục đích nâng cao kỹ năng nói và
nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên.

Làm quen và thực hành tiếng Anh dùng trong lãnh vực
du lịch và khách sạn. Sinh viên thực tập sử dụng tiếng
Anh trong các tình huống từ đơn giản đến phức tạp. Học
English for Tourism
phần còn có mục đích giới thiệu cho sinh viên một số
and Hospitality
kiến thức cơ bản về các địa điểm du lịch nổi tiếng trong
nước, và tạo điều kiện để sinh viên thực tập thuyết trình
về các vấn đề có liên quan.
Tiếp tục thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trong lãnh
vực kinh doanh: nghe, nói, đọc, viết, và khi tham gia
các hoạt động trên lớp như thảo luận, đóng vai trong hội
Advanced Business thoại và giải quyết các vấn đề tình huống, sinh viên sẽ
English 2
phát triển thêm kỹ năng đàm thoại tiếng Anh và các kỹ
năng làm việc nhóm. Kỹ năng đọc hiểu tài liệu trong
lĩnh vực kinh doanh được củng cố và phát triển với việc
mở rộng thêm vốn thuật ngữ chuyên ngành. Học phần

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi nói (vấn đáp)
2

Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
7
thuyết trình, thi giữa học
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ
thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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cung cấp cơ hội để sinh viên hoàn thiện việc viết thư tín
thương mại, thư tín điện tử, viết báo cáo, viết bản tóm
tắt hay viết biên bản bằng tiếng Anh.

70

English for
Information
Technology

Cung cấp những thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp liên
quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin như cấu
trúc máy tính, hệ điều hành, phần cứng, phần mềm,
truyền dữ liệu, mạng máy tính, đa phương tiện, v.v….
Sinh viên được trang bị kiến thức về tiếng Anh kỹ thuật
và thông qua các bài đọc trong giáo trình, sinh viên có
thêm kiến thức cơ bản trong ngành công nghệ thông tin
để đọc sách, nghiên cứu, và có thể áp dụng trong công
việc làm tương lai.

- Thi trên giấy

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
7
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

7.2. Đại học văn bằng 2

STT

1

2

3

Tên môn học

Mục đích môn học

1. Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về
quản trị học để nắm vững các phạm trù, khái niệm,
quy luật quản trị để có thể làm việc và lãnh đạo, quản
lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các
lĩnh vực khác nhau.
2. Kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống tri thức
cơ bản về
+ Các khái niệm và phạm trù cơ bản của quản trị học
+ Những phẩm chất và năng lực của nhà quản trị
Quản trị học
+ Các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức,
điều khiển, kiểm soát
+ Kỹ năng: Giúp người học hình thành các kỹ năng
+ Nhận diện, đánh giá việc thực thi các chức năng
quản trị trong thực tiễn
+ Tham mưu, tư vấn cho các nhà quản trị trong việc
thực thi các chức năng: hoạch định, ra quyết định, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm soát.
+ Có khả năng nghiên cứu độc lập.
Trang bị các lý thuyết cơ bản về bản chất, chức năng
của ngôn ngữ. Ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống
ký hiệu. Loại hình các ngôn ngữ trên thế giới. Các họ
ngôn ngữ, các ngữ hệ,… Các kiến thức cơ bản về ngữ
Dẫn luận Ngôn ngữ
âm, từ vựng, ngữ pháp nói chung. Ngoài ra, học phần
còn giúp sinh viên nắm được phương pháp phân tích
ngữ âm – âm vị học; phân tích từ vựng – ngữ nghĩa,
cấu trúc ngữ pháp của một ngôn ngữ.
Phân biệt rõ và phát âm đúng các âm tiếng Anh có
những đặc điểm âm vị học gần nhau như /s/ và /z/, /t/
và /d/, /k/ và /g/, v.v…; giúp sinh viên hiểu sơ bộ đặc
English Pronunciation
tính âm vị học của các âm tiếng Anh; sinh viên thực
hành phát âm từ vựng mới và thực hành phiên âm từ
vựng, sử dụng hệ thống phiên âm quốc tế IPA.

Số tín
chỉ

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

3

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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4

5

6

7

Grammar 1

Trang bị kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và khả năng
sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để diễn đạt ý
tưởng. Học phần này chú trọng tìm hiểu các thành
phần trong cấu trúc câu cơ bản cũng như quan niệm
ngữ nghĩa về thời gian và không gian. Sinh viên thực
tập đặt câu theo nội dung này.

Listening 1

Luyện nghe những câu ngắn và phân biệt các âm
tương tự nhau trong tiếng Anh; hướng dẫn sinh viên
phân biệt các âm tiết được nhấn mạnh và các âm tiết
rút ngắn; và luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và thông
tin chi tiết.

2

Speaking 1

Luyện tập kỹ năng đàm thoại trong những tình huống
thông thường của đời sống hằng ngày, với cấu trúc
câu và từ ngữ đơn giản; chú trọng giúp sinh viên tập
nói với ngữ điệu tự nhiên; hướng dẫn sinh viên thực
hành những nội dung như hỏi thông tin, đề nghị, yêu
cầu, chỉ đường, mời, v.v..

2

Reading 1

Luyện tập đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề đơn
giản; cung cấp các dạng bài tập khác nhau về bài đọc
để giúp sinh viên luyện tập xử lý thông tin trong bài
đọc; và tăng cường vốn từ ngữ về các đề tài thông
thường trong cuộc sống.

2

Trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận. Nội
dung gồm: 1. Những bước cơ bản trong quá trình viết
một bài văn; 2. Hiểu biết và luyện tập cách sử dụng
8 Writing 1
các các từ nối và cấu trúc câu cơ bản để kết hợp các
thành tố thành câu đơn; 3. Cách sử dụng các loại dấu
chấm câu căn bản; 4. Luyện tập viết bài luận ngắn
theo các chủ đề đơn giản.
Làm quen và thực hành tiếng Anh dùng trong lãnh
vực du lịch và khách sạn. Sinh viên thực tập sử dụng
tiếng Anh trong các tình huống từ đơn giản đến phức
English for Tourism
9
tạp. Học phần còn có mục đích giới thiệu cho sinh
and Hospitality
viên một số kiến thức cơ bản về các địa điểm du lịch
nổi tiếng trong nước, và tạo điều kiện để sinh viên
thực tập thuyết trình về các vấn đề có liên quan.
Làm quen với tiếng Anh dùng trong lãnh vực quản trị
và kinh doanh. Sinh viên thực tập sử dụng tiếng Anh
thương mại trong những tình huống đơn giản. Học
10 Business English 1
phần còn có mục đích giới thiệu thêm cho sinh viên
một số kiến thức cơ bản về lãnh vực quản trị và kinh
doanh.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống âm
tiếng Anh. Nội dung học phần gồm miêu tả cơ quan
cấu âm, phân loại âm, miêu tả âm, phương cách cấu
English Phonetics and âm và vị trí cấu âm, cấu tạo âm tiết; giúp sinh viên
11
Phonology
hiểu được những khái niệm liên quan đến âm vị, tha
âm, siêu đoạn tính, đặc điểm khu biệt, cặp tối thiểu,
những quy luật âm vị học. Học phần còn giúp hoàn
thiện kỹ năng phiên âm từ vựng cho sinh viên, sử

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi nói (vấn đáp)
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
1
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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dụng hệ thống phiên âm quốc tế IPA.

12

13

14

15

16

17

Tiếp tục trang bị kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và
khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để
diễn đạt ý tưởng. Nội dung trọng tâm của học phần
Grammar 2
này là những khía cạnh ngữ pháp phức tạp và tế nhị để
diễn đạt những ý tưởng phức tạp, nhằm nâng cao khả
năng viết và đọc cho sinh viên.
Luyện nghe những câu dài gồm nhiều cụm chủ vị ngữ
với các chủ đề phức tạp hơn; tiếp tục luyện kỹ năng
phân biệt các âm tiết được nhấn mạnh và các âm tiết
Listening 2
rút ngắn; tiếp tục luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và
thông tin chi tiết; và luyện đoán thông tin theo ngữ
cảnh.
Tiếp tục luyện tập kỹ năng đàm thoại trong những tình
huống thông thường của đời sống hằng ngày, với cấu
trúc câu và từ ngữ phức tạp hơn; tiếp tục chú trọng
giúp sinh viên tập nói với ngữ điệu tự nhiên; hướng
Speaking 2
dẫn sinh viên thực hành những nội dung phức tạp hơn
như đưa ra lời khuyên, bày tỏ ý kiến, miêu tả đặc điểm
người và nơi chốn, thảo luận các chủ đề thông thường
v.v..
Luyện tập đọc những bài đọc ngắn về các chủ đề khoa
học, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hành xử lý thông
tin trong bài đọc qua các dạng bài tập khác nhau; cung
Reading 2
cấp kiến thức và thực hành về kỹ thuật đọc skimming
và scanning; thực tập đoán nghĩa từ mới trong ngữ
cảnh; và tăng cường vốn từ vựng về các vấn đề khoa
học, văn hóa, xã hội.
Tiếp tục trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận.
Nội dung gồm: 1. Vai trò của câu kép và câu phức
hợp trong văn viết; 2. Luyện tập các kỹ thuật viết câu
kép và câu phức hợp; 3. Luyện tập thêm cách sử dụng
Writing 2
các loại dấu chấm câu căn bản và những trường hợp
viết hoa; 4. Hiểu biết và luyện tập cách sắp xếp ý
tưởng theo lôgic; 5. Luyện tập viết bài luận ngắn theo
các chủ đề phức tạp hơn.
Giới thiệu khái quát các thời kỳ lịch sử quan trọng của
Anh Quốc, chủ yếu cung cấp cho sinh viên thông tin
về những sự kiện lịch sử đáng chú ý trong lịch sử của
quốc gia này. Học phần còn có mục đích cung cấp
Special Topics in the
cho sinh viên khối lượng từ vựng tiếng Anh phục vụ
History of Great
việc diễn đạt các sự kiện lịch sử và các vấn đề kinh tế,
Britain
xã hội, v.v. Đồng thời, học phần cũng giúp SV hiểu
sâu hơn những tác phẩm văn học thuộc những thời kỳ
có liên quan.

2

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi nói (vấn đáp)
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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Cung cấp kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong
văn hóa và xã hội Hoa Kỳ, như giáo dục, gia đình, tổ
chức hành chánh, lao động, các ngày lễ, giải trí, thể
thao, v.v…; giúp sinh viên tích lũy vốn từ vựng tiếng
American Culture and
18
Anh liên quan đến các lãnh vực giáo dục, văn hóa, xã
Society
hội, v.v…; nâng cao kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt về
những vấn đề trên. Sinh viên phải tham dự tích cực
các buổi thuyết trình và thảo luận tại lớp về các mặt
sinh hoạt của xã hội Hoa Kỳ.
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Luyện tập thảo luận những vấn đề khoa học, văn hóa,
xã hội; tóm tắt những câu chuyện, chương sách, bài
báo hay báo cáo để trình bày và thảo luận trước lớp;
khuyến khích sinh viên sử dụng cấu trúc câu phức tạp
và từ ngữ ở cấp độ cao hơn; nâng cao mức độ trôi
chảy trong diễn đạt.
Tiếp tục trang bị kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và
khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp khác nhau để
diễn đạt ý tưởng. Trọng tâm của học phần này là các
thành phần trong cấu trúc câu phức tạp, thảo luận
những chủ đề ngữ pháp đã được đề cập trong học
phần Grammar 2 nhưng ở cấp độ cao hơn. Sinh viên
thực hành đặt câu theo những cấu trúc phức tạp.
Tiếp tục làm quen với tiếng Anh dùng trong lãnh vực
quản trị và kinh doanh. Sinh viên tiếp tục thực tập sử
dụng tiếng Anh thương mại trong những tình huống
phức tạp hơn. Học phần còn có mục đích tiếp tục giới
thiệu cho sinh viên một số kiến thức nâng cao về lãnh
vực quản trị và kinh doanh.
Cung cấp những thuật ngữ và cấu trúc ngữ pháp liên
quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin như cấu
trúc máy tính, hệ điều hành, phần cứng, phần mềm,
truyền dữ liệu, mạng máy tính, đa phương tiện, v.v….
Sinh viên được trang bị kiến thức về tiếng Anh kỹ
thuật và thông qua các bài đọc trong giáo trình, sinh
viên có thêm kiến thức cơ bản trong ngành công nghệ
thông tin để đọc sách, nghiên cứu, và có thể áp dụng
trong công việc làm tương lai.
Luyện nghe những câu dài gồm nhiều mệnh đề với
các chủ đề khoa học, văn hóa, xã hội và với tốc độ nói
nhanh hơn; tiếp tục luyện kỹ năng phân biệt các âm
tiết được nhấn mạnh và các âm tiết rút ngắn; tiếp tục
luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và thông tin chi tiết;
và tiếp tục luyện kỹ năng đoán thông tin theo ngữ
cảnh.

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi nói (vấn đáp)
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
2
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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Phát triển khả năng thuyết trình một đề tài trước đám
đông. Nội dung học phần bao gồm việc chuẩn bị hình
thành một bài viết hoàn chỉnh trước khi trình bày
trước cử tọa; các kỹ thuật thu hút sự chú ý của cử tọa;
việc sử dụng giọng nói, cử chỉ điệu bộ khi trình bày;
Public Speaking
lời khuyên của các diễn giả có kinh nghiệm và những
điều một diễn giả nên biết để tránh; các thiết bị cần
thiết. Từng sinh viên thực tập viết một bài thuyết trình
theo đề tài tự chọn và trình bày bài viết của mình
trước lớp.
Luyện tập đọc những bài đọc khó hơn về các chủ đề
khoa học, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hành xử lý
thông tin trong bài đọc qua các dạng bài tập khác
nhau; cung cấp các bài đọc được soạn thảo dành riêng
Reading 3
cho việc thực hành về kỹ thuật đọc lấy ý chính biểu
hiện và ý chính tiềm ẩn và đọc lấy các loại thông tin
hỗ trợ ý chính; và tiếp tục tăng cường cho sinh viên
vốn từ vựng về các vấn đề khoa học, văn hóa, xã hội.
Tiếp tục trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận.
Nội dung gồm: 1. Luyện tập thêm các kỹ thuật viết
câu kép và câu phức hợp; 2. Luyện tập thêm cách sắp
xếp ý tưởng theo lôgic; 3. Những lỗi ngữ pháp và cấu
Writing 3
trúc cần tránh trong việc viết văn; 4. Sử dụng đúng từ
ngữ theo các tình huống trang trọng, thân mật, trung
tính. 5. Luyện tập viết bài luận ngắn theo các chủ đề
phức tạp hơn.
Hiểu thấu đáo các loại từ, các loại cụm từ, chức năng
của các loại cụm từ, cấu trúc câu và các loại câu. Sinh
viên thực hành phân tích cấu trúc câu và vẽ sơ đồ cấu
English Syntax
trúc câu. Môn này còn giúp sinh viên nắm được
những điểm tế nhị trong cú pháp tiếng Anh và nâng
cao trình độ diễn đạt tiếng Anh của mình.
Rèn luyện kỹ năng viết một đọan văn tiếng Anh hoàn
chỉnh. Sinh viên được hướng dẫn về: các kỹ thuật tìm
ý, sàng lọc ý, và sắp xếp ý; cách trình bày bố cục một
Essay Writing 1
đoạn văn; cách viết câu chủ đề và các câu hỗ trợ ý;
cách dùng các từ và cụm từ chuyển ý; và các kỹ thuật
triển khai các loại đoạn văn khác nhau
Nâng cao kỹ năng nghe hiểu các bài nói chuyện về
các chủ đề phức tạp trong đời sống xã hội. Nội dung
các bài luyện nghe chủ yếu mang tính chất học thuật
và khoa học. Sinh viên tập luyện thêm các kỹ thuật
nghe ngoại ngữ đã được học trong các học phần
Advanced Listening 1
Listening 1, 2, 3 như nghe lấy ý chính, nghe lấy chi
tiết, dựa vào ngữ cảnh để đoán ý, v.v.. Một mục đích
khác của học phần là hướng dẫn sinh viên thực tập ghi
chép trong khi luyện nghe để rèn kỹ năng ghi chép bài
giảng bằng tiếng Anh.

2

- Đánh giá thuyết trình
theo nhóm)
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

2

2

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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Ôn và tập luyện thêm những kỹ thuật đọc đã được học
trong các học phần Reading 1, 2, và 3; nâng cao kỹ
năng và tốc độ đọc cho sinh viên; giúp sinh viên đọc
hiểu các tài liệu tiếng Anh có cấu trúc ngữ pháp phức
Advanced Reading 1
tạp và mức độ từ vựng cao. Đa số các bài luyện đọc
trong học phần này có tính chất gần với các tài liệu
thực trong đời sống xã hội. Một số bài đọc là các tài
liệu đích thực không được đơn giản hóa.
Luyện dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt những bài
chọn lọc từ sách giáo khoa chuyên về dịch thuật, bài
báo, bài tạp chí về nhiều lãnh vực khác nhau như kinh
English-Vietnamese
tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật,
Translation 1
v.v…. Sinh viên được hướng dẫn dịch các cấu trúc
câu và từ ngữ tiếng Anh không có tương đương trực
tiếp trong tiếng Việt.
Nâng cao kỹ năng dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng
Việt và ngược lại các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực
tế thuộc nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau
Advanced Translation như kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ
1
thuật, v.v…. Sinh viên tiếp tục luyện tập biên dịch, sử
dụng kiến thức và kỹ năng đã có từ các học phần
English-Vietnamese Translation và VietnameseEnglish Translation trong Chương trình đào tạo.
Cung cấp kiến thức cơ bản về một số khía cạnh trong
văn hóa và xã hội Anh, như giáo dục, gia đình, tổ
chức hành chánh, lao động, các ngày lễ, giải trí, thể
thao, v.v…; giúp sinh viên tích lũy vốn từ vựng tiếng
British Culture and
Anh liên quan đến các lãnh vực giáo dục, văn hóa, xã
Society
hội, v.v…; nâng cao kỹ năng đọc hiểu và diễn đạt về
những vấn đề trên. Sinh viên phải tham dự tích cực
các buổi thuyết trình và thảo luận tại lớp về các mặt
sinh hoạt của xã hội Anh.
Tiếp tục trang bị kỹ năng viết câu đúng khi viết luận.
Nội dung gồm: 1. Tiếp tục chú trọng giúp sinh viên
luyện tập thêm các kỹ thuật viết câu kép và câu phức
hợp; 2. Luyện tập thêm cách sắp xếp ý tưởng theo
Writing 4
lôgic; 3. Những lỗi ngữ pháp và cấu trúc cần tránh
trong việc viết văn; 4. Sử dụng đúng từ ngữ theo các
tình huống trang trọng, thân mật, trung tính. 5. Luyện
tập viết bài luận ngắn theo các chủ đề phức tạp hơn.
Tiếp tục nâng cao kỹ năng nghe hiểu các bài nói
chuyện về các chủ đề phức tạp trong đời sống xã hội.
Nội dung các bài luyện nghe chủ yếu mang tính chất
học thuật và khoa học. Sinh viên tập luyện thêm các
kỹ thuật nghe ngoại ngữ đã được học trong các học
Advanced Listening 2
phần Listening 1, 2, 3 như nghe lấy ý chính, nghe lấy
chi tiết, dựa vào ngữ cảnh để đoán ý, v.v.. Một mục
đích khác của học phần là tạo điều kiện để sinh viên
tiếp tục thực tập kỹ năng ghi chép bài giảng trong khi
luyện nghe.

2

2

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
3
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
Học kỳ - Điểm quá trình (dự
4
lớp, thuyết trình, thi giữa
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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Tiếp tục ôn và tập luyện thêm những kỹ thuật đọc đã
được học trong các học phần Reading 1, 2, và 3; nâng
cao kỹ năng và tốc độ đọc cho sinh viên; giúp sinh
viên đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh có cấu trúc ngữ
36
Advanced Reading 2 pháp phức tạp và mức độ từ vựng cao. Đa số các bài
luyện đọc trong học phần này có tính chất gần với các
tài liệu thực trong đời sống xã hội. Một số bài đọc là
các tài liệu đích thực không được đơn giản hóa.

37 Essay Writing 2

Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết một bài luận văn tiếng
Anh hoàn chỉnh. Sinh viên được hướng dẫn về các kỹ
thuật viết đoạn nhập đề, kết hợp các đoạn thân bài, và
viết đoạn kết luận. Sinh viên cũng được hướng dẫn về
các phương pháp triển khai khác nhau đối với các loại
luận văn khác nhau.

Tiếp tục luyện dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
những bài chọn lọc từ sách giáo khoa chuyên về dịch
thuật, bài báo, bài tạp chí về nhiều lãnh vực khác nhau
English-Vietnamese
38
như kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ
Translation 2
thuật, v.v…. Sinh viên được hướng dẫn dịch các cấu
trúc câu và từ ngữ tiếng Anh không có tương đương
trực tiếp trong tiếng Việt.
Nâng cao kỹ năng dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng
Việt và ngược lại các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực
tế thuộc nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau
Advanced Translation như kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ
39
2
thuật, v.v…. Sinh viên tiếp tục luyện tập biên dịch, sử
dụng kiến thức và kỹ năng đã có từ các học phần
English-Vietnamese Translation và VietnameseEnglish Translation trong Chương trình đào tạo.
Giới thiệu khái quát các thời kỳ lịch sử quan trọng của
Hoa Kỳ, chủ yếu cung cấp cho sinh viên thông tin về
những sự kiện lịch sử đáng chú ý trong lịch sử của
quốc gia này. Học phần còn có mục đích cung cấp
Special Topics in the
40
cho sinh viên khối lượng từ vựng tiếng Anh phục vụ
History of the United
việc diễn đạt các sự kiện lịch sử và các vấn đề kinh tế,
States
xã hội, v.v. Đồng thời, học phần cũng giúp SV hiểu
sâu hơn những tác phẩm văn học thuộc những thời kỳ
có liên quan trong văn học sử Hoa Kỳ.
Thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trong lãnh vực kinh
doanh: nghe, nói, đọc, viết, và khi tham gia các hoạt
động trên lớp như thảo luận, đóng vai trong hội thoại
và giải quyết các vấn đề tình huống, sinh viên sẽ phát
triển thêm kỹ năng đàm thoại tiếng Anh và các kỹ
Advanced Business
41
năng làm việc nhóm. Kỹ năng đọc hiểu tài liệu trong
English 1
lĩnh vực kinh doanh được củng cố và phát triển với
việc mở rộng thêm vốn thuật ngữ chuyên ngành. Học
phần cung cấp cơ hội để sinh viên hoàn thiện việc viết
thư tín thương mại, thư tín điện tử, viết báo cáo, viết
bản tóm tắt hay viết biên bản bằng tiếng Anh.
Phát triển kỹ năng dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng
Vietnamese-English
42
Anh các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực tế thuộc
Translation 1
nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau như kinh

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
Học kỳ
- Điểm quá trình (dự
4
lớp, thuyết trình, thi giữa
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tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật,
v.v…. Trọng tâm của học phần là giúp cho sinh viên
thấu hiểu và sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc tiếng
Anh tương ứng về nội dung và hình thức với các cấu
trúc tiếng Việt. Học phần cũng nhằm truyền đạt cho
sinh viên các từ ngữ và cụm từ thường dùng trong
những lãnh vực liên hệ.
Cung cấp kiến thức và thực hành cơ bản trong giao
tiếp kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh. Với học phần
này, sinh viên sẽ học và thực hành những cách nói
giao tiếp có hiệu quả, đồng thời nâng cao ý thức về
English for Business
43
các tình huống đối thoại, tương tác với các đối tượng
Communication
khách hàng dị biệt về văn hóa, và về những rào cản
thông thường trong giao tiếp. Học phần cũng cung cấp
cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu trong việc giao
tiếp bằng văn bản tiếng Anh.
Cung cấp kiến thức về lãnh vực giao tiếp liên văn hóa
trong kinh doanh quốc tế và những vấn đề thường nảy
sinh trong hoạt động này. Những nội dung trong học
phần liên quan đến những bối cảnh kinh doanh mà
Intercultural Business
44
trong đó đối tác đến từ các nền văn hóa khác nhau với
Communication
quan niệm, hành vi, và mong đợi khác nhau. Trong
bối cảnh toàn cầu hóa, đây là những kiến thức và kỹ
năng không thể thiếu đối với những sinh viên có ý
định làm việc trong bối cảnh kinh doanh quốc tế
Tiếp tục phát triển kỹ năng dịch thuật từ tiếng Việt
sang tiếng Anh các mẩu tin thời sự, các vấn đề thực tế
thuộc nhiều lãnh vực sinh hoạt xã hội khác nhau như
kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ
Vietnamese-English thuật, v.v…. Trọng tâm của học phần là giúp cho sinh
45
Translation 2
viên thấu hiểu và sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc
tiếng Anh tương ứng về nội dung và hình thức với các
cấu trúc tiếng Việt. Học phần cũng nhằm truyền đạt
cho sinh viên các từ ngữ và cụm từ thường dùng trong
những lãnh vực liên hệ
Tiếp tục thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trong lãnh
vực kinh doanh: nghe, nói, đọc, viết, và khi tham gia
các hoạt động trên lớp như thảo luận, đóng vai trong
hội thoại và giải quyết các vấn đề tình huống, sinh
viên sẽ phát triển thêm kỹ năng đàm thoại tiếng Anh
Advanced Business và các kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng đọc hiểu tài
46
English 2
liệu trong lĩnh vực kinh doanh được củng cố và phát
triển với việc mở rộng thêm vốn thuật ngữ chuyên
ngành. Học phần cung cấp cơ hội để sinh viên hoàn
thiện việc viết thư tín thương mại, thư tín điện tử, viết
báo cáo, viết bản tóm tắt hay viết biên bản bằng tiếng
Anh.

học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

2

2

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ
lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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47 Interpretation

48 American Literature

8.

STT

1

2

Luyện dịch miệng từ tiếng Anh sang tiếng Việt và
ngược lại những đề tài thực tế trong các lãnh vực sinh
hoạt xã hội khác nhau như giáo dục, kinh tế, văn hóa,
xã hội, v.v…. Sinh viên thực tập những kỹ thuật dịch
miệng như chuẩn bị từ ngữ liên quan đến đề tài, ghi
tắt ý chính để trợ giúp trí nhớ, phản ứng nhanh, v.v….
Học phần này cũng nhằm mục đích nâng cao kỹ năng
nói và nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên.
Giới thiệu sơ lược các thời kỳ văn học sử Hoa Kỳ với
trọng tâm đặt vào những mốc chính và các trào lưu
lớn trong nền văn chương ở nước này; giúp sinh viên
phân tích một số tác phẩm văn chương (văn xuôi, thơ,
và kịch) của những tác giả nổi tiếng (như Washington
Irving, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Kate
Chopin, O. Henry, Robert Frost, Ernest Hemingway,
William Faulkner, John Steinbeck); giúp sinh viên
hiểu các thủ thuật thường dùng của một số nhà văn
Hoa Kỳ tiêu biểu để nâng cao khả năng thưởng ngoạn
văn chương của mình.

2

- Thi nói (vấn đáp)
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
Học kỳ lớp, thuyết trình, thi giữa
4
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

Ngành: Ngôn ngữ Nhật

Tên môn học

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin (Phần 1)

Cơ sở Văn hóa Việt
Nam

3

Tiếng Việt thực hành

4

Ngoại ngữ 2 (1)

Mục đích môn học
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể
tiếp cận được nội dung các môn học: Những nguyên
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, Tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan
và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các
khoa học chuyên ngành được đào tạo.
Cung cấp cho sinh viên lý luận về văn hoá đại
cương, các quan điểm và phương pháp tiếp cận
trong nghiên cứu văn hoá nói chung và văn hoá Việt
Nam nói riêng. Thông qua các thành tố văn hoá
không gian và thời gian văn hoá, sinh viên hiểu
được bản sắc văn hoá Việt Nam. Học phần cũng góp
phần tạo cho sinh viên một bản lĩnh văn hoá dân tộc
trong quá trình học tập và tiếp xúc với văn hoá của
nước ngoại ngữ được học.
Góp phần củng cố và phát triển các kỹ năng thực
hành tiếng Việt ở mức độ cao (kỹ năng ghi chép bài
giảng, bài nói, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng tổng thuật
qua nghe hoặc đọc văn bản. Học phần cũng cung
cấp những tri thức cơ bản và hiện đại về tiếng Việt
làm cơ sở đối chiếu ngôn ngữ.
- Nắm được các điểm ngữ pháp chuyên sâu.
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản
để vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

Số tín
chỉ

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

3

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
1
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
1
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
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5

Nghe hiểu tiếng Nhật
1

6

Nói tiếng Nhật 1

- Sinh viên học thuộc 2 bảng chữ Hiaragana và
Katakana.
- Hướng dẫn sinh viên kỹ năng nghe cơ bản; có thể
nghe+trả lời+hiểu được những đoạn hội thoại ngắn
ở trình độ sơ cấp.
- Sinh viên có thể sử dụng từ vựng, mẫu câu đã học
để tiến hành giao tiếp.
- Sinh viên có thể thực hiện những bài hội thoại
trong sách giáo khoa và phát triển thêm kỹ năng
giao tiếp bằng tiếng Nhật trên thực tế.

2

2

7

Đọc hiểu tiếng Nhật 1

Sinh viên học thuộc 2 bảng chữ Hiaragana và
Katakana; đọc trôi chảy các câu văn; và có thể đọc
hiểu những đoạn văn, những bài topic ở trình độ sơ
cấp

2

8

Sinh viên học thuộc 2 bảng chữ Hiragana và
Ngữ pháp tiếng Nhật 1 Katakana; đọc trôi chảy các câu văn; nắm vững
những mẫu ngữ pháp cơ bản ở trình độ sơ cấp.

2

9

Giáo dục thể chất 1

Những nguyên lý cơ
10 bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin (Phần 2)

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ
gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể
tiếp cận được nội dung các môn học: Tư tưởng Hồ
Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam.
- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan
và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các
khoa học chuyên ngành được đào tạo.

11 Tin học đại cương

Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ:
- Hiểu được cách quản lý thông tin trong máy tính
và truy tìm thông tin trên Internet.
- Bước đầu biết được cách ứng dụng CNTT vào
công việc của mình.

12 Giáo dục quốc phòng

-----------

13 Ngoại ngữ 2 (2)

14

Nghe hiểu tiếng Nhật
2

phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
1
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
1
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
1
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
1
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

1

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
1
phần sẽ thông báo cụ thể

3

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
2
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

3

Học kỳ
2

165 tiết

Học kỳ
2

- Nắm được các điểm ngữ pháp chuyên sâu.
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản
để vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

2

Học kỳ
2

Hướng dẫn sinh viên những kỹ năng nghe cơ bản;
có thể nghe + trả lời + hiểu được những đoạn hội
thoại ngắn ở trình độ sơ cấp

2

Học kỳ
2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự
lớp, thuyết trình, thi giữa
học phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
Giảng viên phụ trách học
phần sẽ thông báo cụ thể
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
phần …) 30%
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15 Nói tiếng Nhật 2

Sinh viên có thể sử dụng từ vựng, mẫu câu đã học
để tiến hành giao tiếp. Sinh viên có thể thực hiện
những bài hội thoại trong sách giáo khoa và phát
triển thêm kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật trên
thực tế.

2

16 Đọc hiểu tiếng Nhật 2

Sinh viên đọc trôi chảy các câu văn và có thể đọc
hiểu những đoạn văn, những bài topic ở trình độ sơ
cấp

2

17 Ngữ pháp tiếng Nhật 2

Sinh viên đọc trôi chảy các câu văn; nắm vững
những mẫu ngữ pháp cơ bản ở trình độ sơ cấp.

2

18 Pháp luật Đại cương

19 Giáo dục thể chất 2

20 Hán tự tiếng Nhật 1

21

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

22 Quản trị học

Gồm các nội dung cơ bản như quyền và nghĩa vụ
của công dân; lý luận cơ bản về pháp luật phục vụ
cho việc tìm hiểu và thực hiện pháp luật. Học phần
cũng bao gồm nội dung về an toàn giao thông,
phòng chống ma tuý, bảo vệ môi trường, quy chế thi
cử và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống
và học tập phù hợp với trình độ đào tạo đại học.
- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ
gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
Sinh viên học thuộc 2 bảng chữ Hiaragana,
Katakana và có thể đọc + viết được ít nhất 100 chữ
Hán đầu tiên ở trình độ sơ cấp
- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư
tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ
nghĩa Mác – Lênin.
- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về
nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng
và của cách mạng nước ta;
- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người
mới. Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1. Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản
về quản trị học để nắm vững các phạm trù, khái
niệm, quy luật quản trị để có thể làm việc và lãnh
đạo, quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ
chức trong các lĩnh vực khác nhau.
2. Kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống tri
thức cơ bản về
+ Các khái niệm và phạm trù cơ bản của quản trị
học

- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
2
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
2
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
2
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
N1 phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

1

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
N1 phần sẽ thông báo cụ thể

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N1
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

3

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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23

Phương pháp nghiên
cứu khoa học

24 Ngoại ngữ 2 (3)

25

Nghe hiểu tiếng Nhật
3

+ Những phẩm chất và năng lực của nhà quản trị
+ Các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức,
điều khiển, kiểm soát
+ Kỹ năng: Giúp người học hình thành các kỹ năng
+ Nhận diện, đánh giá việc thực thi các chức năng
quản trị trong thực tiễn
+ Tham mưu, tư vấn cho các nhà quản trị trong việc
thực thi các chức năng: hoạch định, ra quyết định, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm soát.
+ Có khả năng nghiên cứu độc lập
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng
cơ bản liên quan đến các khái niệm, mục tiêu và kỹ
năng học tập và nghiên cứu ở bậc đại học trong lãnh
vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt trong lãnh
vực ngôn ngữ và phương pháp học và giảng dạy
tiếng nước ngoài. Học phần giúp sinh viên làm quen
với các công cụ, kỹ năng nghiên cứu, các giai đoạn
của từng loại hình nghiên cứu khác nhau, đồng thời
cũng hình thành và phát triển ở sinh viên khả năng
hiểu và phân tích đánh giá một công trình nghiên
cứu cụ thể.

2

- Nắm được các điểm ngữ pháp chuyên sâu.
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản
để vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

3

Hướng dẫn sinh viên những kỹ năng nghe cơ bản;
có thể nghe + trả lời + hiểu được những đoạn hội
thoại ngắn ở trình độ cuối sơ cấp

2

26 Nói tiếng Nhật 3

Sinh viên có thể sử dụng những từ vựng, mẫu câu đã
học trong học phần Ngữ pháp sơ cấp 3 và những học
phần ngữ pháp trước đó, cùng với những lối nói diễn
tả chi tiết sự việc, truyền đạt đầy đủ cảm xúc, tâm
trạng của người nói … để tiến hành giao tiếp. Đồng
thời học phần này còn giúp sinh viên hiểu tổng thể ý
nghĩa, cấu trúc và chức năng của 1 câu văn.

27 Đọc hiểu tiếng Nhật 3

Sinh viên đọc trôi chảy các câu văn và có thể đọc
hiểu những đoạn văn, những bài topic ở trình độ
cuối sơ cấp

2

28 Ngữ pháp tiếng Nhật 3

Sinh viên đọc trôi chảy các câu văn; nắm vững
những mẫu ngữ pháp cơ bản ở trình độ cuối sơ cấp.

2

29 Hán tự tiếng Nhật 2

Sinh viên có thể đọc + viết được ít nhất 100 chữ
Hán tiếp theo ở trình độ sơ cấp.

2

2

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
3
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
Học kỳ
+ Điểm thi kết thúc học
3
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ phần …) 30%
3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
3
thuyết trình, thi giữa học
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phần …) 30%
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
30 Giáo dục thể chất 3

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ
gìn sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn
sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

Đường lối cách mạng
31 của Đảng Cộng Sản
Việt Nam

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản
những đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam, trong đó chủ yếu vào đường lối của Đảng
thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời
sống xã hội phục vụ cho đời sống và công tác. Xây
dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của
Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên
ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường
lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

32

Nghe hiểu tiếng Nhật
4

33 Nói tiếng Nhật 4

34 Đọc hiểu tiếng Nhật 4

Tiếp tục luyện cho sinh viên kỹ năng nghe,
cách nắm bắt thông tin qua các bài hội thoại ngắn
làm nền tảng cơ sở cho việc học tiếp ở các học kỳ
sau.
Môn học còn hướng đến mục tiêu giúp sinh
viên nghe và chỉnh sửa lại những lỗi phát âm chưa
đúng, làm quen với tốc độ nói chuyện của người
Nhật qua CD để sinh viên không bỡ ngỡ khi giao
tiếp trong thực tế với người Nhật.
- Mở rộng thêm vốn từ vựng và mẫu câu.
- Hướng dẫn sinh viên sử dụng những lối nói truyền
đạt chi tiết hơn tâm trạng của người nói, giải thích
sự việc cặn kẽ hơn….để tiến hành giao tiếp bằng
tiếng Nhật.
- Bồi dưỡng thêm khả năng lí giải ý nghĩa, cấu tạo
và chức năng của câu một cách tổng thể.
làm tăng vốn từ cho sinh viên; không chỉ các từ
vựng mà người Nhật thường sử dụng trong sinh hoạt
thường ngày mà cả những lĩnh vực khác.Kết thúc
học phần sinh viên phải nhớ từ vựng, có thể đọc và
hiểu, nắm bắt ý chính những bài viết dài.

Nắm được các mẫu ngữ pháp từ bài 41 đến bài 50
35 Ngữ pháp tiếng Nhật 4 sách Minna no Nihongo II và từ bài 1 đến bài 5 sách
Tema Betsu Chyukyu.

36 Hán tự tiếng Nhật 3

37 Viết luận tiếng Nhật 1

Trang bị thêm cho sinh viên những chữ Hán xuất
hiện trong chương trình sơ cấp và chương trình thi
năng lực Nhật ngữ cấp 3. Ôn lại tất cả các chữ Hán
ở trình độ sơ cấp và dạy tiếp một số chữ Hán ở trình
độ đầu trung cấp
- Sinh viên có thể viết được những bài văn có nội
dung về một đề tài nào đó.
- Thông qua các bài văn mẫu trong sách giáo khoa

1

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
3
phần sẽ thông báo cụ thể

3

- Thi trên giấy
- Điểm quá trình (dự lớp,
Học kỳ thuyết trình, thi giữa học
4
phần …): 30%
- Điểm thi kết thúc học
phần: 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
4
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
4
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

Học kỳ
4

2

Học kỳ
4

2

Học kỳ
4

2

Học kỳ
4

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
phần …) 30%
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
phần …) 30%
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
phần …) 30%
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
phần …) 30%
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38 Viết luận tiếng Nhật 2

sinh viên sẽ dần dần quen với cấu trúc của một bài
văn tiếng Nhật và có thể trình bày được ý kiến của
mình thông qua nhiều đề tài viết khác nhau.
- Qua đó sinh viên thấy rõ năng lực hiểu tiếng Nhật
và năng lực vận dụng tiếng Nhật.Và, sinh viên có
thể viết được những bài văn có độ dài khoảng 400
chữ
-Xoáy vào mục tiêu cơ bản của kỹ năng viết luận là
cách đặt các dấu chấm câu; đặc điểm của văn viết
khác với văn nói; thống nhất thể văn; không đặt các
tiếp vĩ ngữ, lối nói thân mật ở cuối câu; cách phân
đoạn một cách thích hợp. Đồng thời cho sinh viên
ôn lại và nắm vững các từ vựng, mẫu câu đã học
trong chương trình sơ cấp

- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

39 Từ pháp tiếng Nhật

Giúp sinh viên nắm vững âm On, âm Kun, âm Hán
Việt của những Kanji trong chương trình trung cấp..

2

40 Cú pháp tiếng Nhật

Giúp sinh viên nắm vững và hoàn thiện 173
hyougen trong chương trình thi năng lực tiếng Nhật
trình độ cấp 2

2

41

Nghe hiểu tiếng Nhật
5

42 Nói tiếng Nhật 5

43 Đọc hiểu tiếng Nhật 5

Hoàn thiện kỹ năng nghe hiểu ở trình độ trung cấp
cho sinh viên

Giúp sinh viên hiểu, nắm vững và vận dụng kính
ngữ đúng tình huống, truyền đạt đúng ý, đúng đối
tượng để làm cho mối quan hệ giữa con người với
con người diễn ra tốt đẹp hơn. Ngoài ra sinh viên
cũng có thể nói đúng tiếng Nhật, có những cách nói
đúng, phù hợp với từng tình huống trong quá trình
giao tiếp, không phải chỉ có kính ngữ
Luyện tập và phát triển kỹ năng đọc hiểu Tiếng
Nhật, mở rộng từ vựng cho sinh viên.

Trang bị cho sinh viên khoảng 50% các mẫu câu,
hyougen trong chương trình thi năng lực tiếng Nhật
44 Ngữ pháp tiếng Nhật 5 cấp 2. Những mẫu câu này sẽ là tiền đề giúp sinh
viên có thể viết luận bằng tiếng Nhật ở trình độ
trung cấp
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức
cơ bản về từ vựng tiếng nhật, giúp sinh viên hiểu
Từ vựng học tiếng
45
sâu hơn, nắm vững hơn về tiếng Nhật, đặc biệt là
Nhật
giúp họ nắm bắt từ vựng một cách có hệ thống. Kết
thúc học phần này, sinh viên sẽ có khả năng tự

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N2
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N2
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N2
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

2

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
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46 Văn học Nhật Bản

47 Lịch sử Nhật Bản

48

49

50

51

52

53

Nghe hiểu tiếng Nhật
6

nghiên cứu tài liệu để nắm được hệ thống kiến thức
về từ vựng tiếng Nhật, biết đưa ra những quy tắc về
học từ một cách hệ thống
Làm cho sinh viên thấy được sự chuyển biến nền
văn học Nhật Bản trong mối quan hệ với lịch sử
chính trị. Thông qua các tác giả, tác phẩm ở mỗi thờ
đại, giúp sinh viên có được sự quan tâm, thích thú
đối với văn học Nhật Bản. Đồng thời giúp sinh viên
nắm bắt được ngữ pháp, hyogen, từ vựng, chữ viết
trong tiếng Nhật

Giúp sinh viên hiểu khái quát lịch sử Nhật Bản qua
các thời kỳ từ thời nguyên thủy đến thời hiện đại

3

Luyện nghe hội thoại và các bài phát biểu ý kiến

2

Giúp sinh viên nắm vững những cách nói hữu ích
trong môi trường kinh doanh. Đặc biệt tiếng Nhật sử
dụng trong kinh doanh thì mức độ hùng biện và các
Nói tiếng Nhật 6
lối nói, diễn đạt trong và ngoài công ty khác nhau
cho nên giáo viên sẽ giúp viên phân biệt và vận
dụng đúng theo từng tình huống
Sinh viên hiểu và ứng dụng thành thạo kỹ năng đọc
hiểu vào các bài đọc trình độ trung cấp, bước đầu
chuyển tiếp lên trình độ cao cấp. Trong học kì này
sẽ tập trung vào việc phân tích và lí giải đặc điểm,
Đọc hiểu tiếng Nhật 6 vai trò của các trọng điểm như chỉ thị từ, tiếp tục từ,
thành phần câu. Về mặt từ vựng, sinh viên làm quen
với một số nguyên tắc thành lập Từ vựng thông qua
các tiếp đầu ngữ, danh từ ghép, thành ngữ, tục ngữ
được sử dụng trong bài đọc
Tiếp tục trang bị cho sinh viên khoảng 50% các mẫu
câu, hyougen còn lại trong chương trình thi năng lực
Ngữ pháp tiếng Nhật 6 tiếng Nhật cấp 2. Những mẫu câu này sẽ là tiền đề
giúp sinh viên có thể viết luận bằng tiếng Nhật ở
trình độ trung cấp
Giúp sinh viên dựa trên những thông tin có được từ
nhiều khía cạnh tóm tắt lại ý kiến và suy nghĩ để
viết một bài văn hoàn chỉnh. Thông qua các yếu tố
Viết luận tiếng Nhật 3
cơ bản khi viết văn, giáo viên giúp sinh viên ôn lại
các mẫu câu, từ vựng đã học trong chương trình sơ
cấp
Phương pháp giảng
dạy tiếng Nhật

54 Ngữ âm học tiếng

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
5
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

Làm cho sinh viên nắm vững phương pháp, kỹ năng
dạy nghe hiểu, đàm thoại , đọc hiểu trong tiếng
Nhật, có thể giảng dạy những kỹ năng này bằng
phương pháp giảng dạy trực tiếp

3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
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Nhật

55

56

môn ngữ âm học tiếng Nhật. Qua đó giúp sinh viên
có thể phân tích một cách khác quan phát âm trong
tiếng Nhật và tiếng Việt. Học phần này còn giúp
sinh viên có thể nói đúng tiếng Nhật; tìm ra những
chỗ phát âm sai của những bạn cùng học và qua đó
hiệu chỉnh lại cách phát âm. Giáo viên sẽ sử dụng
những phần mềm phân tích phát âm để giúp sinh
viên có thể phân tích tiếng mẹ đẻ một cách đơn giản

Tiếng Nhật văn phòng
(tự chọn)

Trang bị cho sinh viên kiến thức tiếng Nhật sử dụng
trong các công ty Nhật, làm hành trang cho các sinh
viên sau khi ra trường có thể làm việc tốt tại các
công ty Nhật.

Nghe hiểu tiếng Nhật
7

Tiếp tục nâng cao kỹ năng nghe cho sinh viên qua
các bài hội thoại dài có tốc độ nói nhanh. Thông qua
việc nghe cũng giúp sinh viên hiểu và biết sử dụng
các cách nói ngắn thường dùng trong cuộc sống của
người Nhật khi giao tiếp

57 Nói tiếng Nhật 7

Sinh viên nắm bắt được những lối nói hữu dụng
trong môi trường kinh doanh.Đặc biệt tiếng Nhật sử
dụng trong môi trường kinh doanh có sự phân biệt
nói với người trong công ty hay người ngoài công
ty, cho nên học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu,
nắm vững và vận dụng tiếng Nhật đúng tình huống
và đúng đối tượng

6

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
6
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

Tiếng Nhật trong kinh
doanh (tự chọn)

Giúp sinh viên vận dụng được các cách nói kính ngữ
đã học trong các học phần trước vào lĩnh vực kinh
doanh. Qua đó trang bị thêm một số từ vựng liên
quan đến lĩnh vực kinh doanh.

2

59 Đọc hiểu tiếng Nhật 7

Làm tăng vốn từ cho sinh viên; cách đọc lấy ý với
những bài đọc dài.Kết thúc học phần sinh viên phải
nhớ từ vựng, có thể đọc và hiểu, nắm bắt ý chính
những bài viết dài

2

Giúp sinh viên vừa ôn lại những cú pháp, mẫu câu
đã học trong chương trình trung cấp, vừa so sánh
60 Ngữ pháp tiếng Nhật 7
với những mẫu câu mới trong chương trình nâng
cao.

2

58

61 Viết luận tiếng Nhật 4

62 Biên dịch Nhật Việt

Sinh viên nói lên suy nghĩ, trình bày ý kiến của
mình dựa vào các thông tin có được từ nhiều lĩnh
vực. Thông qua đó giúp sinh viên có thể viết được
các bài viết như luận văn. Học phần này còn giúp
sinh viên biết cách phân đoạn một cách thích hợp
khi viết 1 bài luận văn. Ngoài ra, trong quá trình viết
luận sinh viên có thể ôn tập và nắm vững được các
mẫu câu, từ vựng….đã học trong chương trình sơ
cấp.
Kết thúc học phần này sinh viên có được khá nhiều
vốn từ vựng chuyên môn về các lĩnh vực như khoa

thuyết trình, thi giữa học
phần …) 30%
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
N3
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
7
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
7
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

2

- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
7
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

3

Học kỳ - Điểm quá trình (dự lớp,
7
thuyết trình, thi giữa học

110
học kỹ thuật, y học, môi trường, giáo dục, xã hội,...
và kỹ năng dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
Tăng thêm vốn từ vựng về du lịch và kết hợp với
học phần Nói tiếng Nhật 4,5 giúp sinh viên vận
dụng được cách nói Kính ngữ trong tiếng Nhật. Qua
đó trang bị thêm cho sinh viên kiến thức về du lịch
Việt Nam.

2

Kết thúc học phần này sinh viên có được cái nhìn
tổng thể về sinh hoạt hằng ngày của người Nhật; các
sự kiện, lễ hội trong 1 năm ở Nhật.

3

Kết thúc học phần này sinh viên có được cái nhìn
Địa lí xã hội Nhật Bản tổng thể về vị trí địa lí, các ngành nông lâm thủy hải
65
(tự chọn bắt buộc)
sản của Nhật Bản, có được vốn từ chuyên môn về
địa lí để sử dụng vốn từ này nói về địa lí Việt Nam

3

63

Tiếng Nhật trong du
lịch (tự chọn)

Văn hóa Nhật bản (tự
64
chọn bắt buộc)

9.

STT

1.

phần …) 30%
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
7
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
7
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%
- Điểm quá trình (dự lớp,
thuyết trình, thi giữa học
Học kỳ
phần …) 30%
7
- Điểm Thi kết thúc môn
(THI) 70%

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Tên môn học

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P1)

2.

Cơ sở Văn hóa Việt
Nam

3.

Tiếng Anh 1

Mục đích môn học
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung các môn học: Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, Tư tưởng Hồ
Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.
- Cung cấp cho sinh viên lý luận về văn hoá đại cương,
các quan điểm và phương pháp tiếp cận trong nghiên
cứu văn hoá nói chung và văn hoá Việt Nam nói riêng.
- Thông qua các thành tố văn hoá không gian và thời
gian văn hoá, sinh viên hiểu được bản sắc văn hoá Việt
Nam.
- Xây dựng bản lĩnh văn hoá dân tộc trong quá trình học
tập và tiếp xúc với văn hoá của nước ngoại ngữ được
học.

- Nắm được các điểm ngữ pháp chuyên sâu.
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản để
vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

Số tín
chỉ

2

2

3

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
Học kỳ - Cách thức đánh giá học
1
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
+ Thi tự luận kết hợp
trắc nghiệm trên giấy:
50%
+ Thi vấn đáp: 50%
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

4.

Tiếng Nhật 1

- Sinh viên học thuộc 2 bảng chữ Hiaragana, Katakana;
- Biết cách đếm số trong tiếng Nhật từ 1~900.000;
- Biết cách hỏi địa điểm, giờ ...
- Biết tự giới thiệu mình và giới thiệu người khác.

3

Học kỳ
1

5.

- Giúp sinh viên hiểu rõ đặc điểm của ngành học ngôn
ngữ Trung Quốc cũng như thuận lợi, khó khăn khi học
Nhập môn ngành
ngành này.
ngôn ngữ Trung Quốc
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng như cách
phát âm, quy tắc viết chữ Hán...

1

Học kỳ
1

6.

- Có khả năng nghe ghi phiên âm cho các từ, ngữ được
giới thiệu trong giáo trình, nghe hiểu câu đơn, hội thoại
đơn giản, nắm được một số lượng từ vựng, câu đơn
giản, mô phỏng tình huống giao tiếp thông thường trong
Nghe nói tiếng Trung đời sống sinh hoạt hàng ngày.
1
- Giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm và
thường xuyên phải yêu cầu người đối thoại với mình
nhắc lại hay diễn đạt lại. Có thể hỏi và trả lời những câu
hỏi đơn giản, trả lời những câu lệnh đơn giản về những
chủ đề quen thuộc.

3

Học kỳ
1

7.

Tiếng Trung Quốc
tổng hợp 1

- Biết cách sử dụng khoảng 500 từ mới.
- Nắm được kiến thức cơ bản về ngữ âm, ngữ pháp, văn
tự.

4

Học kỳ
1

1

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
1
phần sẽ thông báo cụ thể

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận trên giấy
Học kỳ - Cách thức đánh giá học
2
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học

8.

9.

Giáo dục thể chất 1

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P2)

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung các môn học: Tư tưởng Hồ Chí
Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
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phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học
chuyên ngành được đào tạo.

10. Tin học đại cương

- Hiểu được cách quản lý thông tin trong máy tính và
truy tìm thông tin trên Internet.
- Bước đầu biết được cách ứng dụng CNTT vào công
việc của mình.

3

Học kỳ
2

11. Giáo dục quốc phòng

12.

Dẫn luận ngôn ngữ
học

13. Tiếng Anh 2

14. Tiếng Nhật 2

Học kỳ
2

- Biết được các lý thuyết cơ bản về bản chất, chức năng
của ngôn ngữ, loại hình các ngôn ngữ trên thế giới, các
họ ngôn ngữ, các ngữ hệ,…
- Có kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp nói
chung.
- Nắm được phương pháp phân tích ngữ âm – âm vị
học; phân tích từ vựng – ngữ nghĩa, cấu trúc ngữ pháp
của một ngôn ngữ.

2

Học kỳ
2

- Nắm được các điểm ngữ pháp chuyên sâu.
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản để
vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

3

Học kỳ
2

3

Học kỳ
2

3

Học kỳ
2

- Sinh viên học thuộc một số động từ như ăn, uống, viết,
đọc ..... và một số tính từ miêu tả tính chất như ngon,
đẹp, to, nhỏ .....
- Có thể vận dụng các từ này cùng với các mẫu câu,
danh từ .... nói tiếng Nhật trong đời sống thường ngày.

- Có thể nghe ghi chép các từ, câu đơn giản bằng chữ
Trung Quốc, từng bước nghe hiểu nội dung, kiến thức
được giới thiệu trong bài.
Nghe nói tiếng Trung
15.
- Có khả năng tiến hành hội thoại đơn giản theo tình
2
huống giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày và trình bày
quan điểm cá nhân theo các chủ điệm của bài hoặc các
chủ đề trong cuột sống sinh hoạt thường ngày.

phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận trên giấy và
thực hành trên máy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Giảng viên phụ trách học
phần sẽ thông báo cụ thể
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
+ Thi tự luận kết hợp
trắc nghiệm trên giấy:
50%
+ Thi vấn đáp: 50%
- Cách thức đánh giá học
phần:
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+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
2
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy.
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
N1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Tiếng Trung Quốc
16.
tổng hợp 2

- Biết cách sử dụng từ vựng thuộc chủ đề thông dụng
như gia đình, bưu điện, thư viện, trường học...
- Nắm được kiến thức nền về ngữ pháp, văn tự, ngữ âm.

4

17. Pháp luật Đại cương

- Hiểu được quyền và nghĩa vụ của công dân; lý luận cơ
bản về pháp luật phục vụ cho việc tìm hiểu và thực hiện
pháp luật.
- Nắm vững luật an toàn giao thông, phòng chống ma
tuý, bảo vệ môi trường, quy chế thi cử và các quy định
cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp với
trình độ đào tạo đại học.
- Vận dụng vào học tập, công việc và cuộc sống.

2

18. Giáo dục thể chất 2

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

1

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
N1 phần sẽ thông báo cụ thể

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
N1 + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

- Nắm bắt nội dung chính bài đọc và nhanh chóng hoàn
Đọc hiểu tiếng Trung thành các yêu cầu trong phần bài tập,
19.
1
- Có kỹ năng đọc nhanh, đọc lướt lấy thông tin cần
thiết.

20.

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

21. Quản trị học

- Hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị
văn hóa Hồ Chí Minh.
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành
động của Đảng và của cách mạng nước ta;
- Xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
- Sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2

- Nắm vững các phạm trù, khái niệm, quy luật quản trị
để có thể làm việc và lãnh đạo, quản lý một tổ chức
kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác
nhau.

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận trên giấy
3
- Cách thức đánh giá học
phần:
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- Có phẩm chất và năng lực của nhà quản trị: hoạch
định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát
- Có kỹ năng nhận diện, đánh giá việc thực thi các chức
năng quản trị trong thực tiễn; tham mưu, tư vấn cho các
nhà quản trị trong việc thực thi các chức năng: hoạch
định, ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; khả
năng nghiên cứu độc lập
- Có kiến thức cơ bản liên quan đến các khái niệm, mục
tiêu và kỹ năng học tập và nghiên cứu ở bậc đại học
trong lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt
trong lĩnh vực ngôn ngữ và phương pháp học và giảng
Phương pháp nghiên dạy tiếng nước ngoài.
22.
cứu khoa học
- Sử dụng các công cụ, kỹ năng nghiên cứu
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu thuộc nhiều loại hình
khác nhau,
- Hiểu và phân tích đánh giá một công trình nghiên cứu
cụ thể.

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

- Hình thức tổ chức thi:
Viết tiểu luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

23. Tiếng Anh 3

- Nắm được các điểm ngữ pháp chuyên sâu.
- Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản để
vận dụng trong giao tiếp hằng ngày.

3

Học kỳ
3

24. Tiếng Nhật 3

- Gồm 7 bài của giáo trình Minna no Nihongo I từ bài
13 đến bài 19. Trang bị thêm cho sinh viên các cách nói
diễn tả ước muốn, xin phép, yêu cầu; cách nói diễn tả
trải nghiệm, khả năng ..... thông qua 7 bài trong giáo
trình Minna I.

3

Học kỳ
3

3

Học kỳ
3

2

Học kỳ
3

- Củng cố và bổ sung kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã
được học trong các môn học khác, rèn luyện kỹ năng
nghe, thu thập, xử lý, phán đoán, tổng hợp thông tin,
diễn đạt... cho người học.
- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản
Nghe nói tiếng Trung được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề
25.
3
liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày.
- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được
trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong
cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu
chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ
chuẩn phổ biến.
- Nắm được từ vựng để đọc hiểu câu phức đa tầng, thuật
Đọc hiểu tiếng Trung
26.
ngữ viết tắt.
2
- Rèn luyện các loại kỹ năng đọc hiểu, từ đó nâng cao

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
+ Thi tự luận kết hợp
trắc nghiệm trên giấy:
50%
+ Thi vấn đáp: 50%
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
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trình độ đọc hiểu cho người học, và hoàn thành các
dạng bài tập theo đề thi Năng lực Hán ngữ HSK.

27.

Tiếng Trung Quốc
tổng hợp 3

- Biết cách sử dụng gần 700 từ.
- Nắm được khoảng 80 điểm ngữ pháp/ ngôn ngữ.
- Giao tiếp thành thạo ở mức độ tiền trung cấp.

- Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh, sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
- Nắm được nội dung cơ bản những đường lối cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu
vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số
lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho đời
Đường lối cách mạng sống và công tác.
29. của Đảng Cộng Sản - Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo
Việt Nam
mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
- Vvận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích
cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước.
- Nghe hiểu các bài nói trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ
đề quen thuộc và không quen thuộc trong cuộc sống cá
nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt
rõ ràng và bằng giọng chuẩn.
- Hiểu ý chính của các bài nói phức tạp cả về nội dung
Nghe trung cấp tiếng và ngôn ngữ, được truyền đạt bằng ngôn ngữ chuẩn
30.
Trung 1
mực về các vấn đề cụ thể hay trừu tượng (bao gồm cả
những cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật) trong lĩnh
vực chuyên môn của mình.
- Theo dõi được bài nói dài cũng như các lập luận phức
tạp về các chủ đề quen thuộc khi bài nói có cấu trúc rõ
ràng.
28. Giáo dục thể chất 3

31.

Nói trung cấp tiếng
Trung 1

- Diễn đạt tiếng Trung theo kiểu tư duy bản ngữ và triển
khai hội thoại theo một số chủ đề nhất định như: “nhận
khuyết điểm, tha thứ, chúc mừng, cảm ơn, thảo luận...
- Nắm được kiến thức liên quan đến địa lý Trung Quốc,
đặc trưng văn hóa vùng miền của Trung Quốc...

4

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
3
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

1

Học kỳ Giảng viên phụ trách học
3
phần sẽ thông báo cụ thể

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
4
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
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- Nắm được từ vựng để đọc hiểu câu phức đa tầng, thuật
ngữ viết tắt.
Đọc hiểu tiếng Trung
32.
- Rèn luyện các loại kỹ năng đọc hiểu, từ đó nâng cao
3
trình độ đọc hiểu cho người học, và hoàn thành các
dạng bài tập theo đề thi Năng lực Hán ngữ HSK.

2

Học kỳ
4

Tiếng Trung Quốc
tổng hợp 4

- Nắm vững cách thức sử dụng của khoảng 700 từ mới
và 80 cấu trúc ngữ pháp.
- Có kỹ năng diễn đạt và có kiến thức về văn hóa, con
người Trung Quốc.

4

Học kỳ
4

Viết văn ứng dụng
tiếng Trung

- Nắm vững quy cách, hình thức trình bày của các loại
văn bản và mẫu viết các loại văn bản ở trình độ trung
cấp trong tiếng Trung Quốc.
- Có kĩ năng hành văn bằng tiếng Trung Quốc ở trình độ
trung cấp, bao gồm các mảng kiến thức về các loại dấu
câu, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cách xây dựng đoạn,
cách liên kết đoạn.

2

Học kỳ
4

2

Học kỳ
N2

- Diễn đạt theo kiểu tư duy bản ngữ và triển khai hội
thoại theo một số chủ đề đương đại như: văn hóa khác
biệt, thế hệ cha mẹ và con cái, ý thức cộng đồng, bảo vệ
người tiêu dùng, tác hại của thuốc lá và bia rượu, môi
trường...
- Nắm được kiến thức liên quan đến địa lý Trung Quốc,
đặc trưng văn hóa vùng miền của Trung Quốc...

3

Học kỳ
N2

- Có phản xạ kỹ năng nghe nhanh chóng, chính xác ở
Nghe trung cấp tiếng mức độ trung cấp – cao cấp, có kiến thức phong phú để
37.
Trung 2
SV thi chứng chỉ HSK.
- Theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ

2

Học kỳ
5

33.

34.

- Có năng lực và trình độ đọc hiểu ở mức độ nâng cao.
Đọc hiểu tiếng Trung
35.
- Nắm được từ vựng và đọc hiểu các bài viết thuộc
4
những đề tài có tính đương đại.

36.

Nói trung cấp tiếng
Trung 2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
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đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói
không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường
minh.
- Theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi
giữa những người bản ngữ.
- Theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận
mang tính trừu tượng.
- Hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các
thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

4

Học kỳ
5

- Có kiến thức ngữ pháp mang tính hệ thống và chuyên
Ngữ pháp tiếng Trung sâu trong lĩnh vực từ, cụm từ, câu đơn…
39.
cơ bản
- Nâng cao kỹ năng diễn đạt (nói và viết) theo đúng ngữ
pháp tiếng Trung.

2

Học kỳ
5

- Có vốn kiến thức và từ vựng nhất định về các điều
kiện thương mại quốc tế.
- Hiểu được quá trình soạn thảo hợp đồng ngoại thương,
biết cách cách soạn thảo các điều kiện, điều khoản trong
hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu đúng
chuẩn.
- Biết cách tổ chức thực hiện một hợp đồng xuất nhập
khẩu.
- Hiểu được các thủ tục có liên quan.

3

Học kỳ
5

- Có kiến thức tổng quát về địa lý, chế độ chính trị, kinh
tế, xã hội, tôn giáo, dân tộc... của Trung Quốc.
Địa lý - xã hội Trung
41.
- Hiểu được từ vựng tiếng Trung trong những lĩnh vực
Quốc
liên quan.
- Đối chiếu so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam.

2

Học kỳ
5

- Nắm vững nguyên lý, phương pháp, kỹ thuật dịch văn
bản để đạt hiệu quả cao nhất.
- Có nền tảng để học các môn Thực hành dịch ở những

2

Học kỳ
5

38.

Tiếng Trung Quốc
tổng hợp 5

Kỹ năng vận dụng bậc cao là yêu cầu đối với môn học
Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5.
- Có kỹ năng vận dụng kiến thức từ vựng, ngữ pháp;
sáng tạo từ, sáng tạo câu để hoàn thành các tình huống
giao tiếp xã hội.
- Có kỹ năng diễn đạt ở cấp độ văn bản một số chủ đề
chuyên sâu.

phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

40. Thương mại quốc tế

42. Lý thuyết dịch

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
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học kỳ sau.

- Có kỹ năng viết đoạn và viết một bài văn hoàn chỉnh
Viết thương mại tiếng
43.
có độ dài tương đối liên quan đến các loại văn bản như
Trung cơ bản
bài phát biểu, bản kế hoạch, báo cáo, thư cảm ơn…

2

Học kỳ
5

- Có kiến thức ngữ pháp mang tính hệ thống và chuyên
Ngữ pháp tiếng Trung sâu trong lĩnh vực câu phức, đoạn…
44.
nâng cao
- Nâng cao kỹ năng diễn đạt (nói và viết) theo đúng ngữ
pháp tiếng Trung.

2

Học kỳ
6

Lịch sử - văn hóa
Trung Quốc

- Có kiến thức tổng quát về lịch sử và văn hóa Trung
Quốc.
- Hiểu được từ vựng tiếng Trung trong những lĩnh vực
liên quan.
- Đối chiếu so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam.

2

Học kỳ
6

Tiếng Trung thương
mại 1

- Biểu đạt lưu loát trong các tình huống giao tiếp thương
mại, đàm phán thương mại thông thường.
- Nắm được các thuật ngữ, tích lũy kiến thức về thương
mại quốc tế.

3

Học kỳ
6

Biên phiên dịch cơ
bản

- Nắm vững một số kỹ thuật dịch Trung – Việt, Việt –
Trung cơ bản; - Có thể phiên dịch một số chủ đề thường
gặp như dân số, môi trường, giáo dục, kinh tế, sức khoẻ
v.v... thông qua việc luyện dịch các cụm từ quan trọng
có liên quan đến các chủ đề được giới thiệu và các bài
tập ngữ pháp bổ trợ.
- Củng cố kiến thức ngữ pháp, nâng cao độ chính xác

2

Học kỳ
6

45.

46.

47.

- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
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trong dịch thuật.

- Có kiến thức chung và từ vựng trong lĩnh vực kinh tế
thương mại xoay quanh các chủ đề về tiêu dùng và tiết
kiệm, hội chợ triển lãm, chiến lược kinh doanh, ngành
nghề mới nổi...
- Nắm được cách sử dụng từ ngữ có liên quan đến
những lĩnh vực nói trên.

2

Học kỳ
6

- Có kiến thức nhất định về những vấn đề cơ bản trong
một công ty và một văn phòng làm việc như cấu trúc
công ty, quảng bá tiếp thị, tuyển dụng, đào tạo nhân
viên, bố trí công việc...
- Có khả năng giao tiếp lưu loát trong công việc của
một văn phòng kinh doanh, dịch vụ; trình bày, thảo luận
ý kiến; sắp xếp lịch làm việc...

3

Học kỳ
6

50. Tiếng Trung du lịch

- Có kiến thức cơ bản và từ vựng tiếng Trung liên quan
đến lĩnh vực du lịch, gồm các nội dung lớn như tổ chức
chuyến du lịch, tham quan mua sắm ở điểm du lịch,
nghiệp vụ nhà hàng khách sạn...
- Có thể giao tiếp tự tin bằng tiếng Trung trong công
việc liên quan tới lĩnh vực du lịch – khách sạn – nhà
hàng.

3

Học kỳ
6

51. Thực hành dịch nói

- Có kiến thức về các loại hình dịch nói, tiến trình dịch,
một số kỹ thuật dịch nói cơ bản.
- Thành thạo các kỹ năng cơ bản như nghe hiểu, ghi
chép, tóm tắt, diễn giải, tốc ký, ghi nhớ, thuyết trình...

3

Học kỳ
6

3

Học kỳ
6

3

Học kỳ
N3

Tiếng Trung Quốc
48. tổng hợp kinh tế
thương mại 1

49.

Tiếng Trung văn
phòng

52.

Nghe hiểu tin tức
tiếng Trung

- Nắm được ngữ nghĩa và cách sử dụng từ vựng trong
lĩnh vực thông tin – báo chí.
- Có khả năng nghe hiểu những thông tin ở nhiều lĩnh
vực như xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật,
tiêu dùng, internet...,thông qua các phương tiện truyền
thông đại chúng.
- Có trình độ nghe tiền cao cấp.

53.

Tiếng Trung thương
mại 2

- Có kiến thức nhất định về các hoạt động trong môi
trường kinh doanh thương mại.
- Hiểu, vận dụng được các thuật ngữ, khái niệm liên

- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp
- Cách thức đánh giá học
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quan vào các công việc khác.
- Trau dồi kỹ năng giao tiếp bao gồm nghe, nói thông
qua các tình huống được giới thiệu trong giáo trình, và
có khả năng xử lý những tình huống thông thường trong
thực tế liên quan đến thương mại.
- Củng cố kiến thức cơ bản về các loại hình dịch thuật,
kỹ thuật dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch.
- Áp dụng lý thuyết vào các bài tập thực hành dịch văn
bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang
tiếng Trung theo mức độ nâng cao.
- Nâng cao năng lực đọc - hiểu tiếng Trung, củng cố và
Biên phiên dịch nâng
54.
phát triển kiến thức ngữ pháp, tiếp tục phát triển các kỹ
cao
năng sử dụng từ vựng, vận dụng các kiến thức về văn
hóa Việt Nam, Trung Quốc đã được học.
- Dịch thành thạo một đoạn văn bản có nội dung tương
tự, không dịch từng chữ. Nắm bắt được ngay lập tức
chuyển ngữ và bỏ qua những chi tiết nhỏ không ảnh
hưởng đến nội dung chính của văn bản.

Kỹ năng đàm phán
thương mại

- Có kiến thức cơ bản về đàm phán.
- Vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tế thông qua
việc giải quyết các tình huống phát sinh như: tranh chấp
lao động, bàn thảo hợp đồng, thuyết trình sản phẩm,
phân tích và xử lý tình huống khó khăn trong công
việc... - Có thể tự tin đàm phán trong kinh doanh và
trong các cuộc thương thuyết.

phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Học kỳ
7

- Có kiến thức tổng quát về công việc thuyết minh du
lịch.
- Biết cách sưu tầm thông tin khoa học, chính xác cần
Kỹ năng thuyết minh thiết cho nội dung các bài thuyết minh du lịch.
56.
du lịch
- Có thể xây dựng một bài thuyết minh hoàn chỉnh.
- Thông qua phân tích, đánh giá, tổng hợp các kỹ năng,
phương pháp thuyết minh để thực hành các kỹ năng
thuyết minh du lịch cho phù hợp.

2

Học kỳ
7

- Hiểu biết về ngôn ngữ báo chí tiếng Trung.
- Đạt trình độ đọc hiểu báo chí tiếng Trung ở trình độ từ
Đọc hiểu báo chí tiếng
57.
trung cấp trở lên.
Trung
- Có khả năng vận dụng kiến thức về từ vựng và cấu
trúc câu vào việc viết văn.

3

Học kỳ
7

- Có kiến thức cơ bản mang tính hệ thống về tiến trình
lịch sử văn học Trung Quốc từ cổ đại đến hiện đại.
58. Văn học Trung Quốc - Tìm hiểu sâu hơn một số tác giả tác phẩm tiêu biểu
qua thời kỳ các thời kỳ.
- Hình thành và rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, nghiên cứu

3

Học kỳ
7

55.

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi vấn đáp.
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
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các giai đoạn văn học, tác giả tác phẩm văn học.

- Có kiến thức về từ vựng, cấu trúc câu... trong lĩnh vực
soạn thảo văn bản thương mại ở trình độ nâng cao.
Viết thương mại tiếng
59.
- Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thương mại
Trung nâng cao
như thư tín, giới thiệu sản phẩm và công ty, phân tích
trình bày bảng biểu, soạn thảo hợp đồng...

60.

Biên phiên dịch
chuyên ngành

Tiếng Trung Quốc
61. tổng hợp kinh tế
thương mại 2

- Có thể dịch các tài liệu thuộc chuyên ngành kinh tế
thương mại, văn bản hành chính, thư tín thương mại,
chính trị ngoại giao, đảm bảo chuyển tải đầy đủ và
chính xác nghĩa của văn bản gốc sang văn bản dịch với
văn phong phù hợp với từng thể loại văn bản. - Ở cấp
độ từ và cụm từ, sinh viên nắm vững cách dịch của các
thuật ngữ phổ biến trong các chuyên ngành nói trên.
- Với những thuật ngữ quá chuyên sâu, sinh viên có khả
năng tìm các nguồn và tra cứu cách dịch của các thuật
ngữ chuyên ngành đó.

- Có kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế thương mại
xoay quanh các chủ đề về bảo vệ môi trường, nghề mới
nổi, thị trường lao động, bảo hiểm, cung ứng dịch vụ...
- Hiểu rõ và biết cách sử dụng từ vựng có liên quan đến
lĩnh vực này.

– Nắm được cách thức ứng xử trong kinh doanh sao
cho có văn hóa, có đạo đức với tư cách là lãnh đạo cũng
như là nhân viên.
– Có thể thích nghi tốt với môi trường văn hóa nơi công
ty của mình, thích nghi với môi trường văn hóa kinh
doanh quốc tế .
62. Văn hóa doanh nghiệp
– Biết cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.
- Vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu bản
chất và vai trò của văn hóa doanh nghiệp, và thực hiện
xây dựng nội dung văn hóa doanh nghiệp tại một công
ty.
10.

STT

3

+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận.
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
7
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận.
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
7
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy.
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
7
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy.
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
7
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Ngành: Kế toán

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên
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Những nguyên lý cơ
1 bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P1)

- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung các môn học: Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, Tư tưởng Hồ
Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
- Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh
viên.
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa
học chuyên ngành được đào tạo.

2

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2 Tin học Đại Cương

-Hệ điều hành Windows, quản lý thông tin trong
Windows.
-Các dịch vụ Internet.
-Các kỹ năng sử dụng MS Word để soạn thảo văn bản
phức tạp.
-Các kỹ năng sử dụng MS Excel để soạn một bảng
tính tương đối phức tạp

3

Học kỳ
1

3 Toán cao cấp

- Hiểu được các khái niệm toán học có trong học
phần.
- Biết tính toán và giải được các dạng bài tập cơ bản
nhất.
- Biết áp dụng kiến thức toán được nêu ra để giải
quyết một số vấn đề trong kinh tế.

3

Học kỳ
1

4 Tiếng Anh bổ sung

Giúp sinh viên làm quen, nắm lại căn bản từ đầu, từng
bước tiếp cận những ngữ pháp và giao tiếp tiếng Anh
căn bản nhằm bước đầu hình thành kỹ năng nghe, nói,
đọc cơ bản cho sinh viên

3

Học kỳ
1

5 Tiếng Anh 1

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp và
giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bước đầu hoàn thiện
kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

3

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi:
Thi lý thuyết trên giấy+
thi thực hành trên máy
tính
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
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6 Kỹ năng mềm

Kiến thức:
Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm về
tổ chức công việc hiệu quả, bao gồm: quản lý thời
gian, lập kế hoạch làm việc và thực hiện báo cáo một
cách khoa học công việc mình phụ trách.
Kỹ năng:
Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp quản lý
thời gian vào cuộc sống, học tập và công việc;
Sắp xếp thực hiện công việc hợp lý, khoa học; kiểm
soát và phân bổ quỹ thời gian hợp lý.

3

Học kỳ
1

7 Giáo dục thể chất 1

Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh,sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
Giúp sinh viên có kỹ năng thực hành chạy cự ly ngắn
và cự ly trung bình

1

Học kỳ
1

Những nguyên lý cơ
8 bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P2)

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp
cận được nội dung học phần học Tư tưởng Hồ Chí
Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của Đảng.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên.
Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và
phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa
học chuyên ngành được đào tạo.

3

Học kỳ
2

9 Tiếng Anh 2

Giúp sinh viên nhận dạng các điểm những ngữ pháp
và biết cách giao tiếp tiếng Anh cơ bản từng bước
hoàn thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

3

Học kỳ
2

Về kiến thức : Người học cần nắm được
- Định nghĩa và ý nghĩa của khái niệm xác suất.
- Các công thức tính xác suất cơ bản.
- Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số
đặc trưng và ứng dụng.
- Các phân phối xác suất thông dụng.
Về kỹ năng : Người học cần biết cách vận dụng kiến
thức để
- Giải các bài toán cơ bản về xác suất.

3

Học kỳ
2

10

Lý thuyết xác xuất
thống kê

chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính, vấn đáp..
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
kiểm tra chạy cự ly trung
bình 800m nam và 500 m
nữ
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
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11 Marketing căn bản

12 Luật kinh tế

- Xác định được phân phối xác suất và các tham số
đặc trưng của các biến ngẫu nhiên.
Sinh viên nắm rõ những khái niệm, bản chất, các chức
năng cơ bản của Marketing đối với doanh nghiệp.
Sinh viên nắm rõ các hoạt động Marketing trong
doanh nghiệp như nghiên cứu thị trường, định vị thị
trường, tạo sản phẩm, định giá, phân phối và xúc tiến
trong doanh nghiệp.
Sinh viên có khả năng phát triển năng lực thu thập
thông tin, kỹ năng tổng hợp các vấn đề có hệ thống để
so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá một kế hoạch
marketing cụ thể.
Sinh viên có nền tảng kiến thức cho các môn học tiếp
theo.
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến
thức, kỹ năng sau đây:
- Nắm bắt căn bản những vấn đề tổng quan về pháp
luật kinh tế.
- Có đủ kiến thức nền tảng để phân tích được địa vị
pháp lý của doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận,
nhằm có lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý doanh
nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.
- Nắm được, hiểu và phân tích được: Khái niệm, đặc
điểm của hợp đồng, điều kiện ký kết và có hiệu lực,
các biện pháp bảo đảm thực hiện cũng như trách
nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện
hợp đồng. Từ đó vận dụng để giải quyết các tình
huống trong thực tế.
- Nắm được các phương thức giải quyết tranh chấp,
thủ tục để giải quyết một tranh chấp trong kinh doanh
và yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh giữa
các chủ thể có liên quan. Từ đó, có thể lựa chọn
phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với yêu
cầu về quyền lợi cần bảo vệ.
- Nắm được, hiểu và phân tích được các dấu hiệu một
doanh nghiệp, một đơn vị kinh doanh lâm vào tình
trạng phá sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án
tuyên bố một doanh nghiệp phá sản. Từ đó vận dụng
được để giải quyết các tình huống trong thực tế.
- Vận dụng các quy định của pháp luật và để giải
quyết các tình huống diễn ra trong thực tế và đánh giá
tác động của các quy định pháp luật đó và thực tiễn
kinh doanh.

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
2
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
2
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

1

Hình thức tổ chức thi:
Kiểm tra từng sinh
viên,sinh viên đứng ở
vạch giao bóng cuối sân,
Học kỳ
thực hiện 5 lần giao bóng
2
qua trên lưới sang phần
sân đối diện
- Cách thức đánh giá học
phần:

Giúp sinh viên có kỹ năng chơi học phần bóng
13 Giáo dục thể chất 2

chuyền, nắm được luật bóng chuyền.
Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh,sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.
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+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

14 Pháp luật đại cương

Về phẩm chất : Sau khi học xong học phần này, sinh
viên sẽ
- Biết được các vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và
pháp luật.
- Biết được về hình thức pháp luật Việt Nam.
- Hiểu được về nguồn gốc, chức năng, bản chất, hình
thức của nhà nước và pháp luật.
- Hiểu được các khái niệm thực hiện pháp luật, vi
phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quy phạm pháp
luật, quan hệ pháp luật.
- Hiểu được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và
một số ngành luật Việt Nam.
Về năng lực : Sau khi học xong học phần này, sinh
viên có khả năng:
- Vận dụng được các kiến thức về nhà nước và pháp
luật để sử dụng trong giảng dạy và cách ứng xử của cá
nhân trong xã hội khi liên quan đến pháp luật.
- Có kiến thức và cơ sở lý luận để học các môn học
liên quan.
- Thực hiện được các công việc liên quan đến nhà
nước và pháp luật.

Phương pháp nghiên
cứu khoa học

Trang bị cho người học những kiến thức căn bản về
phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tư duy và
phương pháp thực hiện một đề tài nghiên cứu.
Giúp cho người học ứng dụng kết hợp với kiến thức
chuyên môn để hình thành đề cương nghiên cứu và
giải quyết đề tài nghiên cứu.
Về kỹ năng, người học có nền tảng để vận dụng các
công cụ xử lý dữ liệu.

3

16 Đầu tư tài chính

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng về đầu tư tài
chính

2

17 Tài Chính công

-Hiểu được vai trò của chính phủ với tư cách là một
tác nhân trong nền kinh tế
-Hiểu được mối quan hệ gắn bó giữa các cấp ngân
sách
-Phân tích được các tác động của thu, chi ngân sách
nhà nước đến quá trình phát triển kinh tế

2

15

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Hình thức tổ chức thi:
trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ
phần:
N1
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
Học kỳ - Cách thức đánh giá học
N1 phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
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-Lý giải được các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách
chính phủ
-Nắm bắt được các mô hình quản lý nợ công và tiêu
chí đánh giá nợ công bền vững
-Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc thu
thập dữ liệu ,viết tiểu luận bằng việc ứng dụng mô
hình kinh tế lượng vào nghiên cứu và thuyết trình bài
nghiên cứu này.

phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

-Kiến thức: Sinh viên phải nắm và hiểu được những
khái niệm và phạm trù có lien quan đến: đầu
tư,DAĐT,chu trình thu74c hiện DAĐT,tiêu chuẩn
Thiết lập - Thẩm định đánh giá hiệu quả của DAĐT.
18
dự án đầu tư
Kỹ năng: Sinh viên phải biết lập một bản luận chứng
kinh tế kỹ thuật (lập DAĐT) hoặc một BCĐT.
-Xác định các thông tin để tính toán và đánh giá hiệu
quả của DAĐT

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N1
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ
phần:
3
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

19

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư
tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ
nghĩa Mác – Lênin.
Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng
tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của
cách mạng nước ta;
Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

20 Tiếng Anh 3

Giúp sinh viên nhận dạng các điểm những ngữ pháp
và biết cách giao tiếp tiếng Anh cơ bản từng bước
hoàn thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

21 Quản trị học

Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về
quản trị học để nắm vững các phạm trù, khái niệm,
quy luật quản trị để có thể làm việc và lãnh đạo, quản
lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các
lĩnh vực khác nhau.
Kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống tri thức
cơ bản về
Các khái niệm và phạm trù cơ bản của quản trị học
Những phẩm chất và năng lực của nhà quản trị
Các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, điều
khiển, kiểm soát
Kỹ năng: Giúp người học hình thành các kỹ năng
Nhận diện, đánh giá việc thực thi các chức năng quản
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trị trong thực tiễn
Tham mưu, tư vấn cho các nhà quản trị trong việc
thực thi các chức năng: hoạch định, ra quyết định, tổ
chức, lãnh đạo, kiểm soát.
Có khả năng nghiên cứu độc lập
Thái độ: Giúp người học có thái dộ
Khách quan, trung thực trong việc nhận diện, đánh
giá thực trạng quản lý của các tổ chức
Tự tin, bản lĩnh trong việc tư vấn, tham mưu cho các
nhà quản trị thực hiện các chức năng của quy trình
quản trị.

22 Kinh tế vi mô

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cần phải:
Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học: giá cả và thị
trường, những vấn đề cơ bản của lý thuyết cung cầu.
Lý thuyết về Hành vi của nhà sản xuất và hành vi của
người tiêu dùng.
Cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh.

23 Nguyên lý kế toán

Qua học phần này, sinh viên có thể hiểu và nhận thức
những kiến thức lý luận cơ bản về kế toán, làm nền
tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ tiếp
theo thuộc khối ngành kinh tế như quản trị kinh
doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán,….Cụ
thể, hoàn tất học phần này, người học có thể:
Hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về
kế toán.
Làm nền tảng để học các môn kế toán chuyên sâu.
Nắm bắt một cách tổng quan về công tác kế toán.
Hiểu được tầm quan của công tác kế toán trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp.

24 Giáo dục thể chất 3

Giúp sinh viên có kỹ năng chơi cầu lông, nắm được
luật cầu lông.
Giáo dục sinh viên ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn
sức khỏe, có lối sống tích cực lành mạnh,sẵn sàng
phục vụ sản xuất và bảo vệ tổ quốc.

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản những
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
trong đó chủ yếu vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội
Đường lối cách mạng
phục vụ cho đời sống và công tác. Xây dựng cho sinh
25 của Đảng Cộng Sản
viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục
Việt Nam
tiêu, lý tưởng của Đảng.
Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành
để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối,

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận,trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

1

Hình thức tổ chức thi:
Thi thực hành trên sân
tập
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ phần:
3
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
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chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

26 Kinh tế vĩ mô

Thống kê ứng dụng
27 trong kinh tế và kinh
doanh

28 Kế toán tài chính I

29

Tiếng Anh chuyên
ngành I

Hiểu rõ các khái niệm liên quan đến kinh tế vĩ mô.
Hiểu các công cụ để điều tiết nền kinh tế.
Các tác động của chính sách đến nền kinh tế.

Trang bị cho người học nhận thức đầy đủ về vai trò
của thống kê trong hoạt động quản trị kinh doanh,
phân tích kinh tế.
Trang bị cho người học nhận thức đầy đủ về đạo đức
nghề nghiệp.
Trang bị cho người học biết vận dụng các phương
pháp thống kê trong thu thập và phân tích dữ liệu, làm
cơ sở cho việc ra quyết định trong quản lý. Bao gồm
các phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu, mô tả
dữ liệu định tính và định lượng, các phương pháp
thống kê suy diễn. Trong đó, trên cơ sở kế thừa kiến
thức thống kê toán từ học phần Xác suất và thống kê
toán, nội dung học phần đặt trọng tâm vào thống kê
mô tả.
Về kỹ năng, người học có nền tảng để sử dụng các
phần mềm trong xử lý dữ liệu (Excel, SPSS), đọc
được các Bảng kết quả từ phần mềm cung cấp , phục
vụ cho việc sử dụng tổng hợp các công cụ để ra quyết
định, hoạch định chiến lược.
Giải thích được nội dung cơ bản của chuẩn mực kế
toán Việt Nam liên quan đến các khoản mục trên
BCTC.
Nhận diện và giải thích một số chứng từ và thủ tục kế
toán có liên quan trong từng phần hành kế toán.
Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
cho các nghiệp vụ cơ bản trong Doanh nghiệp.
Nhận dạng và phân tích các nghiệp vụ cơ bản, giải
thích được nguyên tắc ghi nhận, đánh giá cũng như
vận dụng tài khoản để ghi sổ kế toán, cách thức trình
bày và công bố các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Nhằm ttrang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
tiếng Anh cần thiết dùng trong ngành kế toán với các
hoạt động, bài tập để hiểu và biết cách sử dụng các
thuật ngữ cơ bản chuyên ngành

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ
phần:
4
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

4

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
4
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
Học kỳ - Cách thức đánh giá học
4
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
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Lý thuyết tài chính 30
tiền tệ

31

Tiếng Anh chuyên
ngành II

32 Luật kế toán

33 Kế toán tài chính II

34 Kế toán chi phí

Giới thiệu cho sinh viên một cách có hệ thống cơ sở lý
luận về tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.
Qua đó sinh viên có thể nghiên cứu những mô hình lý
thuyết và lý giải các sự kiện tài chính tiền tệ trong mối
tương tác với các vấn đề kinh tế trong thực tiễn.

3

Nhằm ttrang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
tiếng Anh cần thiết dùng trong ngành kế toán với các
hoạt động, bài tập để hiểu và biết cách sử dụng các
thuật ngữ cơ bản chuyên ngành

2

Môn học nhằm giúp cho sinh viên nắm vững lý thuyết
và rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kế
toán tại một Doanh nghiệp. Sau khi học xong, sinh
viên có đầy đủ sự hiểu biết cơ bản về luật kế toán
doanh nghiệp Việt Nam, nội dung cơ bản của chuẩn
mực kế toán và nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp

3

Giải thích được nội dung cơ bản của chuẩn mực kế
toán Việt Nam liên quan đến các khoản mục trên
BCTC.
Nhận diện và giải thích một số chứng từ và thủ tục kế
toán có liên quan trong từng phần hành kế toán.
Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
cho các nghiệp vụ chuyên sâu trong Doanh nghiệp.
Nhận dạng và phân tích các nghiệp vụ chuyên sâu,
giải thích được nguyên tắc ghi nhận, đánh giá cũng
như vận dụng tài khoản để ghi sổ kế toán, cách thức
trình bày và công bố các khoản mục trên báo cáo tài
chính.
-Kiến thức:Nắm vững những kiến thức cơ bản về kế
toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh
nghiệp, những kiến thức cơ sở để nghiên cứu các mô
hình kế toán chi phí nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
-Kỹ năng:Áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản

chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ
phần:
N2
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính,vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ
phần:
N2
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
nghiệm trên giấy/máy
tính.
- Cách thức đánh giá học
Học kỳ
phần:
N2
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

4

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
5
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
Học kỳ - Cách thức đánh giá học
5
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
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phẩm theo nhiều mô hình khác nhau

35 Kế toán quản trị

36 Kiểm toán I

-Kiến thức: Cung cấp cho người học nội dung kế toán
quản trị trong doanh nghiệp lien quan đến quá trình
lập dự toán , phân tích và ra quyết định trên cơ sở
thông tin được trình bày trên báo cáo có lien quan.
-Kỹ năng: Học phần này nghiên cứu các thủ tục để
thông tin tài chính và phi tài chính được truyền đạt
một cách tốt nhất trong nội bộ một doanh nghiệp, giúp
cho nhà quản lý hoạch định và kiểm soát một cách
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó đặt trọng
tâm vào việc huấn luyện các kỹ thuật kế toán quản trị
nhằm phục vụ cho việc đưa ra các quyết định kinh
doanh.
-Tổng quan về báo cáo tài chính, bao gồm mục đích
của báo cáo tài chính, đối tượng sử dụng báo cáo tài
chính, các đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính
và các yếu tố của báo cáo tài chính.
-Giải thích được định nghĩa kiểm toán và phân loại
kiểm toán.
-Hiểu được tổng quan về môi trường kiểm toán, bao
gồm chuẩn mực kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp và
trách nhiệm của kiểm toán viên.
-Hiểu được những công việc mà kiểm toán viên thực
hiện trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, bao gồm xây
dựng mức trọng yếu và đánh giá rủi ro
-Hiểu và đánh gía hệ thống kiểm soát nội bộ của công
ty dưới vai trò người quản lý và vai trò kiểm toán
viên, đồng thời biết thiết kế và thực hiện các thử
nghiệm kiểm soát để đánh giá hệ thống kiểm soát nội
bộ
-Thiết kế và thực hiện được các thử nghiệm cơ bản
tương ứng với các mục tiêu kiểm toán.
-Hiểu được định nghĩa bằng chứng kiểm toán, các tiêu
chuẩn đối với bằng chứng kiểm toán, và các phương
pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.
-Giải thích được các công việc kiểm toán viên cần
thực hiện trước khi phát hành báo cáo kiểm toán
-Hiểu nội dung báo cáo kiểm toán và phân biệt các
loại ý kiến trên báo cáo kiểm toán cho các tình huống
khác nhau.

phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
5
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi trắc nghiệm giữa học
phần
Thi tự luận kết thúc học
phần
Học kỳ - Cách thức đánh giá học
5
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

-Tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán
trong điều kiện sử dụng phần mềm Excel,Access trong
kế toán.
Hệ thống thông tin kế -Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững để xử lý
37
toán I
các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế.
-Cung cấp thông tin kế toán cho các nhà quản trị thực
hiện chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm
soát tổ chức

3

38 Hệ thống thông tin kế Tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán trong

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi trên máy tính
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
5
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Học kỳ Hình thức tổ chức thi:
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toán II

39 Kế toán tài chính III

40

Tổ chức công tác kế
toán doanh nghiệp

41 Kiểm toán II

điều kiện sử dụng phần mềm kế toán
Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững để xử lý
các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế
Cung cấp thông tin kế toán cho các nhà quản trị thực
hiện chức năng hoạch định,tổ chức, điều hành, kiểm
soát tổ chức

Giải thích được nội dung cơ bản của chuẩn mực kế
toán Việt Nam liên quan đến các khoản mục trên
BCTC.
Nhận diện và giải thích một số chứng từ và thủ tục kế
toán có liên quan trong từng phần hành kế toán. Vận
dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho
các nghiệp vụ chuyên sâu trong Doanh nghiệp.
Hiểu được bản chất của từng Báo cáo tài chính, trình
bày được ý nghĩa và phương pháp lập từng chỉ tiêu
trên Báo cáo tài chính.
Phân biệt được sai sót trong kế toán, thay đổi chính
sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán. Nắm được
nguyên tắc, phương pháp kế toán để trình bày báo cáo
tài chính những thông tin liên quan do điều chỉnh sai
sót năm trước, do thay đổi chính sách kế toán, do thay
đổi ước tính kế toán và do các sự kiện phát sinh sau
ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Trình bày được nội dung và phương pháp luận tổ chức
công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, trên cơ
sở đó mà vận dụng vào thực tiễn tổ chức công tác kế
toán cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
-Trang bị về lý thuyết :Nghiên cứu học phần tổ chức
công tác kế toán doanh nghiệp giúp sinh viên nắm
được những vấn đề cơ bản sau:
-Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nói
chung và trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
-Tổ chức kế toán trong các công ty cổ phần
-Tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp đặc thù như
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh
nghiệp vận tải, doanh nghiệp nông nghiệp và doanh
nghiệp viễn thông.
-trang bị về kỹ năng: Kỹ năng giải quyết vấn đề, vận
dụng để giải quyết một số công việc kế toán trong
thực tế. Ứng dụng để lựa chọn nội dung tổ chức công
tác kế toán phù hợp trong tình huống thực tế. Phân
tích các nghiệp vụ phát sinh và kế toán các nghiệp vụ
này trong các doanh nghiệp như công ty cổ phần,
doanh nghiệp du lịch, vận tải…
-Hiểu về trách nhiệm của kiểm toán viên, tầm quan
trọng của đạo đức nghề nghiệp trong kiểm toán.
-Hiểu phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán
đặc biệt.
-Nắm bắt phương pháp lấy mẫu phục vụ cho kiểm
toán

5

Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

4

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ
Thi tự luận
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kế
+ Điểm thi kết thúc học
Toán
phần: 70%
Doanh
- Thang điểm: (Theo học
Nghiệp)
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ
Thi tự luận,trắc nghiệm
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kế
+ Điểm thi kết thúc học
Toán
phần: 70%
Doanh
- Thang điểm: (Theo học
Nghiệp)
chế tín chỉ)

2

Học kỳ Hình thức tổ chức thi:
6 ( Thi trắc nghiệm giữa học
Chuyên phần
ngành Thi tự luận kết thúc học
Kế phần
Toán - Cách thức đánh giá học
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-Hiểu rõ quy trình kiểm toán các khoản mục trên báo
cáo tài chính
Phát triển khả năng phân tích và giải quyết vấn đề,
làm việc nhóm và thuyết trình

42 Kế toán quốc tế

43

Phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp

44 Kế toán công

Lý thuyết:
Khái niệm về kế toán quốc tế
Sự khác biệt trong các trường phái, hệ thống kế toán
trên thế giới và nguyên nhân
Xu hướng hòa hợp trong kế toán quốc tế
Những vấn đề cơ bản trong hệ thống chuẩn mực kế
toán quốc tế.
Phương pháp kế toán các giao dịch ngoại tệ và nguyên
tắc xử lý chênh lệch tỷ giá
Khái niệm về tập đoàn; các khoản đầu tư vào công ty
con, công ty liên doanh và công ty liên kết.
Khái niệm hợp nhất kinh doanh và phương pháp mua
trong kế toán hợp nhất kinh doanh
Khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất và phương pháp
lập.
Nguyên tắc xử lý các giao dịch nội bộ của tập đoàn.
Phương pháp giá gốc và việc kế toán trình bày các
khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh,
công ty liên kết trên BCTC của nhà đầu tư
Phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán và trình
bày các khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên
doanh trên BCTC hợp nhất.
Kỹ năng:
Lập báo cáo tài chính hợp nhất dạng giản đơn.
Phân tích và giải quyết vấn đề.
Đọc và trình bày vấn đề

Doanh phần:
Nghiệp) + Điểm quá trình: 30%
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Giúp sinh viên những kiến thức chuyên sâu về đọc và
phân tích BCTC .Từ đó sinh viên hiểu rõ tình hình tài
chính của DN được thể hiện trên các BCTC. Trên cơ
sở những kiến thức lĩnh hội, sinh viên có kỹ thuật
phân tích, đánh giá, lập dự toán nhằm đưa ra các quyết
định tài chính phù hợp cho mỗi chủ thể

3

Kiến thức: Nắm được các nguyên tắc, quy định, quy
trình kế toán các hoạt động kinh tế, tài chính chủ yếu
trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được ngân sách
nhà nước cấp phát kinh phí như hệ thống trường công
lập, bệnh viện công, lực lượng vũ trang, công an...
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học, tiếp cận thực tế,
xử lý và hạch toán nhanh, đúng quy định chế độ kế
toán hiện hành những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát
sinh tại các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập

2

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ
Thi tự luận,trắc nghiệm
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kế
+ Điểm thi kết thúc học
Toán
phần: 70%
Doanh
- Thang điểm: (Theo học
Nghiệp)
chế tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận kết hợp trắc
Học kỳ
nghiệm trên giấy/máy
6(
tính,vấn đáp…
Chuyên
- Cách thức đánh giá học
ngành
phần:
Kế
+ Điểm quá trình: 30%
Toán
+ Điểm thi kết thúc học
Doanh
phần: 70%
Nghiệp)
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ
Thi tự luận
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kế
+ Điểm thi kết thúc học
Toán
phần: 70%
Doanh
- Thang điểm: (Theo học
Nghiệp)
chế tín chỉ)
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Kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kế
toán các nghiệp vụ chủ yếu trong ngân hàng thương
mại.
Kỹ năng: Biết vận dụng những nguyên tắc kế toán và
thực hiện đúng qui trình kế toán các nghiệp vụ chủ
yếu trong ngân hàng thương mại theo chế độ qui định
hiện hành.
Thái độ: Siêng năng đến lớp tiếp thu bài giảng và làm
bài tập sau mỗi giờ học trên lớp

2

Nhằm giúp cho từng cá nhân học viên vận dụng tổng
hợp tốt những kiến thức lý thuyết đã học để tham gia
giải quyết một cách độc lập một vấn đề thực tiễn trong
Báo cáo chuyên đề kế
46
hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.Trên cơ sở
toán doanh nghiệp
đó, sinh viên hoàn thiện các kỹ năng về phát hiện,
tổng hợp,phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn một
cách độc lập và sáng tạo

2

45 Kế toán ngân hàng

Về mặt kiến thức:Học phần giúp sinh viên hiểu được
cách thức hạch toán kế toán trong các loaị hình đơn vị
chủ đầu tư có thành lập hoặc không có thành lập ban
quản lý dự án đầu tư
-Về mặt kỹ năng:Sinh viên có khả năng phân tích dựa
theo quá trình tư duy khi học tập môn học này. Sinh
Kế toán khu vực công
47
viên sẽ tự tổng hợp kiến thức, áp
I
dụng vào các bài tập thực tế cũng như khả năng làm
việc nhóm khi làm các yêu cầu của giảng viên trên lớp
.
-Về thái độ:sinh viên sẽ có thái độ tích cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhậnđược góp ý của các thành viên trong nhóm
Về kiến thức: học phần trang bị cho người học những
kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vị cũng như nội
dung công tác kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho
bạc. từ đó giúp người học hiểu và có khả năng thực
hiện được công việc kế toán ngân sách và nghiệp vụ
kho bạc tại các cơ quan kho bạc và cơ quan tài chính,
đồng thời trên cơ sở nắm được kiến thức cơ bản của
môn học người học có thể nghiên cứu, phân tích,đánh
giá, bình luận những vấn đề khoa học và thực tiễn có
Kế toán khu vực công lien quan đến kế toán ngân sách và nghiệp vụ kho bạc
48
II
theo TABIS.
-Về kỹ năng:Sinh viên có kỹ năng thực tiễn về nghề
nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận dụng vào
công tác kế toán ngân sách kho bạc tại cơ quan tài
chính, cơ quan kho bạc nhà nước. Sinh viên cũng có
kỹ năng phối hợp giải quyết công việc với cá nhân, tổ
chức có liên quan như: cơ quan tài chính,kho bạc nhà
nước, với đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách, người
nộp thuế. Bên cạnh đó, sinh viên còn có kỹ năng tư
duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ
Thi tự luận
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kế
+ Điểm thi kết thúc học
Toán
phần: 70%
Doanh
- Thang điểm: (Theo học
Nghiệp)
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Viết chuyên đề nhỏ 20
6 ( đến 30 trang
Chuyên - Cách thức đánh giá học
ngành phần:
Kế + Điểm quá trình: 30%
Toán + Điểm thi kết thúc học
Doanh phần: 70%
Nghiệp) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kế + Điểm thi kết thúc học
Toán phần: 70%
Công) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kế + Điểm thi kết thúc học
Toán phần: 70%
Công) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
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49

Kế toán quản trị khu
vực công

50 Phân tích báo cáo tài

giải quyết vấn đề xoay quanh công tác kế toán ngân
sách và nghiệp vụ kho bạc, có kỹ năng tìm kiếm và
lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng
biệt, có kỹ năng tự phát triển.
-Về thái độ:sinh viên sẽ có thái độ tích cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhậnđược góp ý của các thành viên trong nhóm. Sinh
viên sẽ yêu thích môn học, chuyên ngành và ngành
học mà sinh viên đang theo học,kính trọng, yêu quý,
muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang
giảng dạy môn học, có sự tự tin và chuẩn mực sống
trong xã hội
Về kiến thức: sinh viên cần nắm vững những kiến
thức liên quan đến dự toán ngân sách nhà nước, các
mô hình dự toán hiện nay,vai trò, nhiệm vụ của kế
toán quản trị trong đơn vị thuộc khu vực công cũng
như các nội dung kế toán quản trị chủ yếu trong đơn
vị.
Về kỹ năng:Sinh viên có kỹ năng thực tiễn về nghề
nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận dụng vào
công tác kế toán quản trị khu vực công khi thực hành
ứng dụng tại các đơn vị thực tiễn. Bên cạnh đó, sinh
viên còn có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức
để dùng vào những mục đích riêng biệt, có kỹ năng tự
phát triển.Ngoài ra môn học còn giúp sinh viên có
được một phương pháp học và hệ thống hóa kiến thức
mới , giúp sinh viên giữ vai trò chủ động trong suốt
môn học như tìm tài liệu, tổng hợp kiến thức,làm việc
nhóm,thuyết trình và thảo luận trước công
chúng.Giảng viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn và định
hướng cho sinh viên,giúp cho sinh viên có khả năng
đọc được tài liệu bằng tiếng anh,giúp cho sinh viên
phát triển khả năng ứng dụng các khái niệm lý thuyết
vào phân tích các trường hợp thực tế và ngược lại,giúp
sinh viên phát triển kỹ năng phê bình và sáng tạo.
-Về thái độ:sinh viên sẽ có thái độ tích cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhậnđược góp ý của các thành viên trong nhóm. Sinh
viên sẽ yêu thích môn học, chuyên ngành và ngành
học mà sinh viên đang theo học,kính trọng, yêu quý,
muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang
giảng dạy môn học, có sự tự tin và chuẩn mực sống
trong xã hội. Môn học sẽ tạo cho sinh viên sự hang
say và đam mê tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về kế
toán quản trị, có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và
khách quan trọng việc nhìn nhận được vai trò quan
trọng của kế toán quản trị đối với hiệu quả hoạt động
của các tổ chức thuộc khu vực công, có ý thức nghiên
cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên
quan đến kế toán quản trị và có định hướng tích lũy
kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau
Về mặt kiến thức:Môn học sẽ giúp sinh viên có những

3

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kế + Điểm thi kết thúc học
Toán phần: 70%
Công) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Học kỳ Hình thức tổ chức thi:
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chính khu vực công

51 Kiểm toán nhà nước

kiến thức chuyên sâu về đọc và phân tích báo cáo tài
chính và báo cáo ngân sách các đơn vị công tại Việt
Nam.Từ đó học viên hiểu rõ được tình hình tài chính
của chính đơn vị đã được thể hiện trên các báo cáo tài
chính. Ngoài ra, học phần còn giúp cho sinh viên có
được các phương pháp kỹ thuật đánh giá tình hình tài
chính và phương pháp vận dụng tốt trong thực tiễn
liên quan đến nhận định quá khứ và giải pháp cho
tương lai
Về kỹ năng:Sinh viên có kỹ năng thực tiễn về nghề
nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận dụng vào
công tác kế toán quản trị khu vực công khi thực hành
ứng dụng tại các đơn vị thực tiễn. Bên cạnh đó, sinh
viên còn có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức
để dùng vào những mục đích riêng biệt, có kỹ năng tự
phát triển.Ngoài ra môn học còn giúp sinh viên có
được một phương pháp học và hệ thống hóa kiến thức
mới , giúp sinh viên giữ vai trò chủ động trong suốt
môn học như tìm tài liệu, tổng hợp kiến thức,làm việc
nhóm,thuyết trình và thảo luận trước công chúng.Trên
cơ sở những kiến thức được lĩnh hội, người học có kỹ
năng phân tích đánh giá ,lập dự toán tài chính để sinh
viên có thể vận dụng vào công tác phân tích, đánh giá
tình hình tài chính của các đơn vị nhằm đưa ra các
quyết định tài chính phù hợp cho mỗi chủ thể
-Về thái độ:sinh viên sẽ có thái độ tích cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhậnđược góp ý của các thành viên trong nhóm. Sinh
viên sẽ yêu thích môn học, chuyên ngành và ngành
học mà sinh viên đang theo học,kính trọng, yêu quý,
muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang
giảng dạy môn học, có sự tự tin và chuẩn mực sống
trong xã hội. Môn học sẽ tạo cho sinh viên sự hang
say và đam mê tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về phân
tích báo cáo khu vực công.
Về mặt kiến thức: môn học giúp sinh viên nắm được
rõ về vị trí, vai trò và ý nghĩa của kiểm toán nhà nước
theo quy định của pháp luật Việt Nam thông qua hiểu
các khái niệm, chuẩn mực, các điều kiện thực hiện và
các giai đoạn khác nhau trong quá trình kiểm toán tại
khách hàng, đơn vị công hay các đơn vị quản lý tài
chính công hoặc tài sản công của quốc gia.
Về mặt kỹ năng: sinh viên có kỹ năng thực tiễn về
nghề nghiệp và có thể phát triển được liên quan đến
công việc của các kiểm toán viên nhà nước, nhất là
vận dụng vào công tác kiểm toán tại các đơn vị công ở
Việt Nam. Bên cạnh đó, sinh viên còn có kỹ năng tìm
kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục
đích riêng biệt; có kỹ năng tự phát triển. Ngoài ra,
môn học còn giúp sinh viên có một phương pháp học
và hệ thống quá kiến thức mới, giúp sinh viên giữ vai
trò chủ động trong suốt môn học như tìm tài liệu, tổng

6 ( Thi tự luận,trắc nghiệm
Chuyên - Cách thức đánh giá học
ngành phần:
Kế + Điểm quá trình: 30%
Toán + Điểm thi kết thúc học
Công) phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận,trắc nghiệm
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kế + Điểm thi kết thúc học
Toán phần: 70%
Công) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

136

hợp kiến thức, làm việc nhóm, thuyết trình và thảo
luận.
Về mặt thái độ: sinh viên sẽ có thái độ tính cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhận một cách nghiêm túc khi nhận được góp ý của
các thành viên trong nhóm. Sinh viên sẽ yêu thích
môn học, chuyên ngành và ngành học mà sinh viên
đang theo học; kính trọng, yêu quý, muốn noi gương
các nhà khoa học, các giảng viên đang giảng dạy môn
học; có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội.
Môn học sẽ tạo cho sinh viên sự hăng say và đam mê
tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về quá trình kiểm toán
thông qua các ví dụ thực tế của giảng viên.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận về lĩnh
vực NSNN và các quy định pháp
luật về tạo lập, sử dụng, phân phối quỹ NSNN cũng
như các quy định về kiểm tra, thanh
tra trong lĩnh vực NSNN.
- Hiểu được vai trò, bản chất của NSNN, những yếu tố
chi phối quy định của pháp luật
trong lĩnh vực NSNN, tại sao trong lĩnh vực NSNN
cần thiết phải có hoạt động kiểm tra,
thanh tra của nhà nước mà cụ thể chủ thể thực hiện
hành vi này là cơ quan đại diện cho
Luật ngân sách nhà
nhân dân.
52
nước
- Thông qua việc nghiên cứu cơ sở hình thành nên quỹ
NSNN, sinh viên sẽ hiểu được vị
trí của công dân trong một nhà nước, trách nhiệm của
nhà nước đối với người dân, nhiệm
vụ và quyền hạn của mỗi công dân đối với nhà nước.
- Nắm bắt được những quy định của pháp luật NSNN
để có thể đưa ra những quyết định
liên quan đến lĩnh vực NSNN đúng pháp luật.
- Tư vấn cho các chủ thể có thẩm quyền trong việc lập
dự toán NSNN, sử dụng kinh phí
được NSNN cấp, lập quyết toán các khoản chi NSNN
theo đúng quy định của pháp luật.
-Về mặt kiến thức: Môn học sẽ giúp sinh viên có
những kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán
quốc tế áp dugn5 riêng cho khu vực công. Từ đó học
viên hiểu rõ được những nội dung về phạm vi, nội
dung thuật ngữ, cách thức ghi nhận, đánh giá, trình
bày báo cáo tài chính khi các đơn vị vận dụng chuẩn
mực kế toán công quốc tế.Ngoài ra, học phần còn giúp
53 Kế toán công quốc tế cho sinh viên có được phương pháp , kỹ thuật đánh
giá đối với một chuẩn mực kế toán,qua đó sinh viên sẽ
có thể so sánh với chuẩn mực hay qui định trong chế
độ kế toán của Việt Nam.
Về kỹ năng:Sinh viên có kỹ năng thực tiễn về nghề
nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận dụng vào
công tác đọc hiểu các chuẩn mực kế toán công quốc tế
khi thực hành ứng dụng tại các đơn vị thực tiễn.

2

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kế + Điểm thi kết thúc học
Toán phần: 70%
Công) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Học kỳ Thi tự luận,trắc nghiệm
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kế + Điểm thi kết thúc học
Toán phần: 70%
Công) - Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
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Bên cạnh đó, sinh viên còn có kỹ năng tìm kiếm và
lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng
biệt; có kỹ năng tự phát triển. Ngoài ra, môn học còn
giúp sinh viên có một phương pháp học và hệ thống
quá kiến thức mới, giúp sinh viên giữ vai trò chủ động
trong suốt môn học như tìm tài liệu, tổng hợp kiến
thức, làm việc nhóm, thuyết trình và thảo luận.
Về mặt thái độ: sinh viên sẽ có thái độ tính cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhận một cách nghiêm túc khi nhận được góp ý của
các thành viên trong nhóm. Sinh viên sẽ yêu thích
môn học, chuyên ngành và ngành học mà sinh viên
đang theo học; kính trọng, yêu quý, muốn noi gương
các nhà khoa học, các giảng viên đang giảng dạy môn
học; có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội.
Môn học sẽ tạo cho sinh viên sự hăng say và đam mê
tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về chuẩn mực kế toán
Nhằm giúp cho từng cá nhân học viên vận dụng tổng
hợp tốt những kiến thức lý thuyết đã học để tham gia
giải quyết một cách độc lập một vấn đề thực tiễn trong
Báo cáo chuyên đề kế
54
hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp.Trên cơ sở
toán công
đó, sinh viên hoàn thiện các kỹ năng về phát hiện,
tổng hợp,phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn một
cách độc lập và sáng tạo
Trang bị về lý thuyết:
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm vững các vấn
đề cơ bản sau:
Nội dung, đặc điểm các báo cáo tài chính và của các
nghiệp vụ chính của các doanh nghiệp;
Nội dung kế toán các khoản mục, nghiệp vụ chính trên
báo cáo tài chính của các doanh nghiệp;
Qui trình và thủ tục kiểm toán đối với các khoản mục,
nghiệp vụ chính trên báo cáo tài chính của doanh
nghiệp.
Trang bị về kỹ năng:
Kiểm toán báo cáo tài
55
Sinh viên nắm vững được các thủ tục kiểm toán của
chính I
một số khoản mục và nghiệp vụ chính trên báo cáo tài
chính của các doanh nghiệp và vận dụng được trong
thực hành kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh
nghiệp.
Trang bị về vấn đề nghiên cứu/ kỹ năng nghiên cứu:
Sinh viên nắm được kỹ năng nghiên cứu, liên kết giữa
những nội dung đọc được ở các tài liệu tham khảo
(chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các quy định về tài
chính, kế toán liên quan) vào phân tích những tình
huống cần xử lý trong kiểm toán báo cáo tài chính của
doanh nghiệp.
Kiểm toán báo cáo tài Hiểu nội dung, đặc điểm của BCTC và các nghiệp vụ
56
chính II
chính của ngân hàng thương mại

2

Hình thức tổ chức thi:
Viết chuyên đề nhỏ từ 20
Học kỳ
đến 30 trang
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kế
+ Điểm thi kết thúc học
Toán
phần: 70%
Công)
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận,trắc nghiệm
Học kỳ
- Cách thức đánh giá học
6(
phần:
Chuyên
+ Điểm quá trình: 30%
ngành
+ Điểm thi kết thúc học
Kiểm
phần: 70%
Toán)
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Học kỳ Hình thức tổ chức thi:
6 ( Thi tự luận,trắc nghiệm
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Chuyên - Cách thức đánh giá học
ngành phần:
Kiểm + Điểm quá trình: 30%
Toán) + Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Hiểu nội dung kế toán các khoản mục, nghiệp vụ
chính trên BCTC của ngân hàng thương mại
Vận dụng quy trình và thủ tục kiểm toán đối với các
khoản mục, nghiệp vụ chính trên BCTC của ngân
hàng thương mại. Phân tích các sai sót và đưa ra ý
kiến phù hợp trên báo cáo kiểm toán

57 Kiểm soát nội bộ

58 Kế toán quốc tế I

59 Kế toán quốc tế II

Giải thích được quá trình hình thành và phát triển của
các lý thuyết và thực tiễn kiểm soát nội bộ.
Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận, các
hình thức gian lận và cách thức phòng ngừa gian lận.
Giải thích nội dung của các yếu tố cấu thành hệ thống
KSNB trong tổ chức theo Báo cáo COSO 1992.
Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ
đối với chu trình mua hàng.
Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ
đối với chu trình bán hàng.
Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ
đối với chu trình tiền lương.
Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ
đối với các giao dịch liên quan đến tiền.
Về kiến thức: Môn học sẽ giúp sinh viên có những
kiến thức cơ bản về một doanh nghiệp ,quá trình kinh
doanh,các loại bút toán mà doanh nghiệp cần phải ghi
chép,các loại bảng biểu, báo cáo tài chính của đơn
vị.Sinh viên sẽ có kiến thức về tiếng Anh chuyên
ngành kế toán trong một doanh nghiệp
Về kỹ năng:Sinh viên có kỹ năng thực tiễn về nghề
nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận dụng vào
công tác đọc hiểu các chuẩn mực kế toán công quốc tế
khi thực hành ứng dụng tại các đơn vị thực tiễn.
Bên cạnh đó, sinh viên còn có kỹ năng tìm kiếm và
lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng
biệt; có kỹ năng tự phát triển. Ngoài ra, môn học còn
giúp sinh viên có một phương pháp học và hệ thống
quá kiến thức mới, giúp sinh viên giữ vai trò chủ động
trong suốt môn học như tìm tài liệu, tổng hợp kiến
thức, làm việc nhóm, thuyết trình và thảo luận.
Về mặt thái độ: sinh viên sẽ có thái độ tính cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhận một cách nghiêm túc khi nhận được góp ý của
các thành viên trong nhóm. Sinh viên sẽ yêu thích
môn học, chuyên ngành và ngành học mà sinh viên
đang theo học; kính trọng, yêu quý, muốn noi gương
các nhà khoa học, các giảng viên đang giảng dạy môn
học; có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội.
Môn học sẽ tạo cho sinh viên sự hăng say và đam mê
tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về chuẩn mực kế toán
Về kiến thức: Môn học sẽ giúp sinh viên có những
kiến thức cơ bản khuôn mẫu lý thuyết,cách thức hạch
toán một số nghiệp vụ liên quan đến các khỏan mục
như tiền, hàng tồn kho trong công ty thương mại,

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận, trắc nghiệm,
Học kỳ trắc nghiệm
6 ( - Cách thức đánh giá học
Chuyên phần:
ngành + Điểm quá trình: 30%
Kiểm + Điểm thi kết thúc học
Toán) phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận, trắc nghiệm
Học kỳ
- Cách thức đánh giá học
6(
phần:
Chuyên
+ Điểm quá trình: 30%
ngành
+ Điểm thi kết thúc học
Kiểm
phần: 70%
Toán)
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

3

Học kỳ Hình thức tổ chức thi:
6 ( Thi tự luận, trắc nghiệm
Chuyên - Cách thức đánh giá học
ngành phần:
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60 Kiểm toán hoạt động

61 Luật kiểm toán

62

Báo cáo chuyên đề
kiểm toán

khoản phải thu và tài sản cố định.
Về kỹ năng:Sinh viên có kỹ năng thực tiễn về nghề
nghiệp và có thể phát triển được, nhất là vận dụng vào
công tác đọc hiểu các chuẩn mực kế toán công quốc tế
khi thực hành ứng dụng tại các đơn vị thực tiễn.
Bên cạnh đó, sinh viên còn có kỹ năng tìm kiếm và
lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng
biệt; có kỹ năng tự phát triển. Ngoài ra, môn học còn
giúp sinh viên có một phương pháp học và hệ thống
quá kiến thức mới, giúp sinh viên giữ vai trò chủ động
trong suốt môn học như tìm tài liệu, tổng hợp kiến
thức, làm việc nhóm, thuyết trình và thảo luận.
Về mặt thái độ: sinh viên sẽ có thái độ tính cực và chủ
động khi tiếp nhận những kiến thức mới cũng như tiếp
nhận một cách nghiêm túc khi nhận được góp ý của
các thành viên trong nhóm. Sinh viên sẽ yêu thích
môn học, chuyên ngành và ngành học mà sinh viên
đang theo học; kính trọng, yêu quý, muốn noi gương
các nhà khoa học, các giảng viên đang giảng dạy môn
học; có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội.
Môn học sẽ tạo cho sinh viên sự hăng say và đam mê
tìm hiểu, tranh luận và học hỏi về chuẩn mực kế toán
Hiểu những đặc trưng cơ bản của loại hình kiểm toán
hoạt động
Hiểu các tiêu chí sử dụng trong đánh giá các hoạt
động và thực hành xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu
lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý các hoạt động chủ
yếu
Áp dụng quy trình kiểm toán hoạt động đánh giá hiệu
lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý các hoạt động chủ
yếu trong một tổ chức
Thực hiện phân tích và đánh giá thực tế các hoạt động
chủ yếu trong một tổ chức, đề xuất các phương án cải
tiến, hoàn thiện các hoạt động này

Kiểm + Điểm quá trình: 30%
Toán) + Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Môn học nhằm giúp cho sinh viên nắm vững lý thuyết
và rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kiểm
toán tại một Doanh nghiệp. Sau khi học xong, sinh
viên có đầy đủ sự hiểu biết cơ bản về luật kiểm toán
độc lập, luật kiểm toán nhà nước, nội dung cơ bản của
chuẩn mực kiểm toán

2

Nhằm giúp cho từng cá nhân học viên vận dụng tổng
hợp tốt những kiến thức lý thuyết đã học để tham gia
giải quyết một cách độc lập một vấn đề thực tiễn trong
hoạt động của công ty kiểm toán khi tiến hành kiểm
toán cho công ty có yêu cầu kiểm toán.Trên cơ sở đó,
sinh viên hoàn thiện các kỹ năng về phát hiện, tổng
hợp,phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn một cách
độc lập và sáng tạo

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận, trắc nghiệm
Học kỳ
- Cách thức đánh giá học
6(
phần:
Chuyên
+ Điểm quá trình: 30%
ngành
+ Điểm thi kết thúc học
Kiểm
phần: 70%
Toán)
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận, trắc nghiệm
Học kỳ
- Cách thức đánh giá học
6(
phần:
Chuyên
+ Điểm quá trình: 30%
ngành
+ Điểm thi kết thúc học
Kiểm
phần: 70%
Toán)
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Viết chyue6n đề nhỏ từ
Học kỳ
20 đến 30 trang
6(
- Cách thức đánh giá học
Chuyên
phần:
ngành
+ Điểm quá trình: 30%
Kiểm
+ Điểm thi kết thúc học
Toán)
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
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chế tín chỉ)

63 Thuế

64 Kinh tế quốc tế

65 Kế toán thuế

66 Kế toán xây lắp

Mục tiêu về kiến thức: Sinh viên hiểu biết một cách
căn bản và có hệ thống về thuế
nói chung và thuế của Việt Nam nói riêng. Cụ thể là
sinh viên có thể giải thích được
các khái niệm, giải thích và so sánh được các quy
định/quy trình, phân tích được một
số tình huống trong kinh doanh và trong đời sống liên
quan đến thuế;
- Mục tiêu về kỹ năng thực hành: (i) sinh viên biết kê
khai và tính thuế đúng và đủ
theo quy định pháp luật về thuế của Việt Nam; (ii) biết
cách tự nghiên cứu để cập nhật
quy định thuế;
- Mục tiêu về thái độ/hành vi: Biết làm việc nhóm
(thảo luận, chia sẻ thông tin, phân
chia công việc trong nhóm,…); Có thái độ làm việc
chuyên nghiệp (có kế hoạch, đúng
hạn, …); và tôn trọng luật pháp, trước hết là các luật
thuế.
Môn Kinh tế quốc tế trang bị cho sinh viên kiến thức
cơ bản về kinh tế học quốc tế, bao gồm lý thuyết và
chính sách mậu dịch quốc tế. Trên cơ sở đó sinh viên
có thể vận dụng kiến thức của môn học này để tiếp tục
học các môn học khác như: kinh tế đối ngoại, kinh
doanh quốc tế, tài chính quốc tế, thanh toán quốc tế.
Về mặt thực tiễn, sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ sở
lý luận, khoa học để hiểu, phân tích thực chất của
thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới,
đánh giá xu hưóng thương mại quốc tế ngày nay, lợi
ích của liên kết kinh tế quốc tế khu vực, toàn cầu…
Trang bị về lý thuyết:
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên nắm vững các vấn
đề cơ bản sau:
Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế tại Việt
Nam
Nguyên tắc và phương pháp Kế toán thuế tại các loại
hình doanh nghiệp của Việt Nam
Trang bị về kỹ năng:
Cách hạch toán kế toán thuế
Rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống liên quan kế
toán thuế
Nắm vững được các bước chuẩn bị để có thể lập các
báo cáo thuế theo quy định của Tổng cục thuế Việt
Nam. Thực hành trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
của Tổng cục về việc lập hồ sơ kê khai thuế, báo cáo
thuế.
-Giải thích được nội dung cơ bản của chuẩn mực kế
toán Việt Nam lien quan đến các khoản mục trên
BCTC.
Nhận diện và giải thích một số chứng từ và thủ tục kế
toán có lien quan trong từng phần ngành kế toán

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận, trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
N3
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận, trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
7
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

2

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
Học kỳ
- Cách thức đánh giá học
7
phần:
+ Điểm quá trình: 30%
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+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Nhận dạng và phân tích các nghiệp vụ chuyên sâu,
giải thích được nguyên tắc ghi nhận,đánh giá cũng
như vận dụng tài khoản để ghi sổ kế toán,cách thức
trình bày và công bố các khoản mục trên báo cáo tài
chính doanh nghiệp(là nhà thầu xây dựng và đơn vị
chủ đầu tư)

67 Kế toán kho bạc

68

Phân tích hoạt động
kinh doanh

11.

Kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kế
toán các nghiệp vụ chủ yếu trong kho bạc nhà nước.
Kỹ năng: Biết vận dụng những nguyên tắc, quy định
và thực hiện đúng qui trình kế toán các nghiệp vụ kho
bạc nhà nước chủ yếu theo chế độ qui định hiện hành

3

Kiến thức: Nắm vững những kiến thức về phân tích để
đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
trong các doanh nghiệp
Kỹ năng: Biết áp dụng các phương pháp phân tích để
đánh giá hoạt động kinh doanh

3

Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
7
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)
Hình thức tổ chức thi:
Thi tự luận
- Cách thức đánh giá học
phần:
Học kỳ
+ Điểm quá trình: 30%
7
+ Điểm thi kết thúc học
phần: 70%
- Thang điểm: (Theo học
chế tín chỉ)

Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11.1. Đại học chính quy

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín
chỉ

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (P1)

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có
thể tiếp cận được nội dung các môn học: Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần
2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của
Đảng.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho
sinh viên.
Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh
quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận
các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

2

Toán cao cấp

Hiểu được các khái niệm toán học có trong
học phần.
Biết tính toán và giải được các dạng bài tập
cơ bản nhất.
Biết áp dụng kiến thức toán được nêu ra để
giải quyết một số vấn đề trong kinh tế.

3

Học kỳ
1

3

Kinh tế vi mô

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên cần phải nắm:

3

Học kỳ

1

5

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
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4

5

6

7

Tâm lý và kỹ năng
giao tiếp

Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học: giá cả
và thị trờng, những vấn đề cơ bản của lý thuyết cung
cầu.
Lý thuyết về Hành vi của nhà sản xuất và
hành vi của người tiêu dùng.
Cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh.
Kết thúc môn học này, sinh viên sẽ:
Xác định đợc tầm quan trọng của tâm lý
quản lý đối với hoạt động quản lý trong doanh
nghiệp.
Nhận dạng được các loại hình tâm lý cá
nhân, tâm lý tập thể.
Hiểu và vận dụng các quy luật tâm lý để định
hướng hoạt động quản lý trong doanh nghiệp.
Phân tích được các đặc điểm của đối tượng
quản lý.
Hiểu được đặc điểm chung vàđặc điểm tâm
lý đặc biệt của nhà lãnh đạo và vận dụng tâm lý
trong công tác lãnh đạo.
Vận dụng tâm lý quản lý trong việc lựa chọn,
sử dụng cán bộ trong doanh nghiệp.
Giao tiếp được trong môi trờng làm việc
nhóm.
Giao tiếp nhằm thể hiện ý tưởng.
Giao tiếp trước công chúng

1

3

Học kỳ
1

Tiếng Anh 1

Giúp sinh viên làm quen, tiếp cận những ngữ pháp
và giao tiếp tiếng Anh cơ bản nhằm bớc đầu hoàn
thiện ỹ năng tổng hợp cho sinh viên.

3

Học kỳ
1

Tiếng Anh bổ sung

Giúp sinh viên làm quen, nắm lại căn bản từ đầu,
từng bước tiếp cận những ngữ pháp và giao tiếp
tiếng Anh căn bản nhằm bước đầu hình thành kỹ
năng nghe, nói, đọc cơ bản cho sinh viên

2

Học kỳ
1

Kỹ năng mềm

Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên
những khái niệm về tổ chức công việc hiệu quả, bao
gồm: quản lý thời gian, lập kế hoạch làm việc và
thực hiện báo cáo một cách khoa học công việc
mình phụ trách.
Kỹ năng:
▪
Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp
quản lý thời gian vào cuộc sống, học tập và công
việc;
▪
Sắp xếp thực hiện công việc hợp lý, khoa học,
kiểm soát và phân bổ thời gian hợp lý.

3

Học kỳ
1

- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận kết hợp trắc nghiệm trên
giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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8

9

Tổng quan du lịch

Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Du lịch
kiến thức nền tảng về ngành du lịch như khái niệm
về du lịch, du khách, loại hình du lịch, sản phẩm du
lịch, động cơ và nhu cầu du lịch, các điều kiện phát
triển du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh
vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường và chính
trị; khái niệm về kinh doanh du lịch (kinh doanh lữ
hành, kinh doanh lưu trú, ăn uống, kinh doanh vận
chuyển du lịch…); đào tạo nhân lực du lịch; cách
thức tổ chức và quản lý ngành du lịch; phát triển du
lịch bền vững và vận dụng tốt những kiến thức đó
vào hoạt động du lịch sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Giáo dục thể chất
(Phần 1)

Kiến thức: giáo dục sinh viên ý thức rèn
luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ, có lối sống tích
cực, lành mạnh, sẵn sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ
tổ quốc.
Kỹ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng thực
hành chạy cự ly ngắn và cự ly trung bình.

Những nguyên lý cơ
10 bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin (Phần 2)

11

Lý thuyết xác suất
thống kê

Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có
thể tiếp cận được nội dung các môn học: Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin phần
2, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiểu biết về nền tảng lý luận tư tưởng của
Đảng.
Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho
sinh viên.
Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh
quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận
các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
Về kiến thức : Người học cần nắm được
▪
Định nghĩa và ý nghĩa của khái niệm xác suất.
▪
Các công thức tính xác suất cơ bản.
▪
Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các
tham số đặc trưng và ứng dụng.
▪
Các phân phối xác suất thông dụng.
Về kỹ năng : Người học cần biết cách vận
dụng kiến thức để
▪
Giải các bài toán cơ bản về xác suất.

3

1

3

3

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi
thực hành trên sân tập
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi lý
thuyết trên giấy + thi thực hành
trên máy tính.
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

▪

12 Tin học đại cương

Xác định được phân phối xác suất và các tham
số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên.
Kiến thức: sau khi học xong học phần này,
sinh viên sẽ có kiến thức đáp ứng được với Chuẩn
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo
điều 2 “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT”
tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11-3-2014
của Bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề “Qui
định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”
Kỹ năng: Sau khi học xong học phần này,
sinh viên sẽ hiểu được cách quản lý thông tin trong
máy tính, truy tìm thông tin trên Internet và bước

3
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đầu biết cách ứng dụng CNTT vào công việc của
mình theo quy định hiện hành.

13 Tiếng Anh 2

14 Marketing căn bản

15

Địa lý du lịch Việt
Nam

16 Pháp luật đại cương

Giúp sinh viên nhận dạng các điểm ngữ ngữ pháp và
biết cách giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, từng bước
hoàn thiện kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

Sinh viên nắm rõ những khái niệm, bản chất,
các chức năng cơ bản của Marketing đối với doanh
nghiệp.
Sinh viên nắm rõ các hoạtđộng Marketing
trong doanh nghiệp như nghiên cứu thị trường, định
vị thị trường, tạo sản phẩm, định giá, phân phối và
xúc tiến trong doanh nghiệp.
Sinh viên có khả năng phát triển năng lực thu
thập thông tin, kỹ năng tổng hợp các vấn đề có hệ
thống để so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá một
kế hoạch marketing cụ thể.
Sinh viên có nền tảng kiến thức cho các môn
học tiếp theo.
Giới thiệu về cơ sở địa lý du lịch; hệ thống
hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du
lịch; sự phân hoá lãnh thổ và kiến thức về các vùng
du lịch Việt Nam.
Giúp cho sinh viên có khả năng phân tích,
đánh giá việc tổ chức lãnh thổ du lịch ở Việt Nam
một cách đúng đắn từ đó thực hiện công tác quy
hoạch du lịch một cách hợp lý.
Về phẩm chất : Sau khi học xong học phần
này, sinh viên sẽ
▪
Biết được các vấn đề lý luận cơ bản về nhà
nước và pháp luật.
▪
Biết được về hình thức pháp luật Việt Nam.
▪
Hiểu được về nguồn gốc, chức năng, bản chất,
hình thức của nhà nước và pháp luật.
▪
Hiểu được các khái niệm thực hiện pháp luật,
vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quy phạm
pháp luật, quan hệ pháp luật.
▪
Hiểu được hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật và một số ngành luật Việt Nam.
Về năng lực : Sau khi học xong học phần
này, sinh viên có khả năng:
▪
Vận dụng được các kiến thức về nhà nước và
pháp luật để sử dụng trong giảng dạy và cách ứng
xử của cá nhân trong xã hội khi liên quan đến pháp
luật.
▪
Có kiến thức và cơ sở lý luận để học các môn
học liên quan.
▪
Thực hiện được các công việc liên quan đến
nhà nước và pháp luật.

3

3

3

2

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận kết hợp trắc nghiệm trên
giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi trắc
nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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17 Giáo dục thể chất 2

Kiến thức: giáo dục sinh viên ý thức rèn
luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ, có lối sống tích
cực, lành mạnh, sẵn sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ
tổ quốc. Nắm được luật bóng chuyền
Kỹ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng chơi
môn bóng chuyền.

1

Học kỳ
N1

Cơ sở văn hóa Việt
18
Nam

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về nền văn hóa Việt Nam, hiểu được quy luật
hình thành và phát triển cùng những thành quả của
văn hóa dân tộc.

3

Học kỳ
N1

19

Tư tưởng Hồ Chí
Minh

Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về
tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về
chủ nghĩa Mác – Lênin.
Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác – Lênin tạo lập những hiểu biết
về nền tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng
và của cách mạng nước ta.
Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con
người mới. Tuyên truyền giáo dục sinh viên sống và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2

Học kỳ
3

20 Tiếng Anh 3

Giúp sinh viên nhận dạng các điểm ngữ ngữ pháp và
giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, từng bước hoàn thiện
kỹ năng tổng hợp cho sinh viên

3

Học kỳ
3

21 Quản trị học

Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về
quản trị học để nắm vững các phạm trù, khái niệm,
quy luật quản trị để có thể làm việc và lãnh đạo,
quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức
trong các lĩnh vực khác nhau

3

Học kỳ
3

22 Kinh tế vĩ mô

Hiểu rõ các khái niệm liên quan đến kinh tế
vĩ mô.
Hiểu các công cụ để điều tiết nền kinh tế.
Các tác động của chính sách đến nền kinh tế.

3

Học kỳ
3

23 Luật Du lịch

Kiến thức: Nắm được những kiến thức pháp
luật về các loại hình doanh nghiệp, những vấn đề
pháp lý về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp
Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những quy định đặc
thù trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

3

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
thực hành trên sân tập
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi viết
hoặc tiểu luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Chuyên cần: 10%
+ Kiểm tra viết giữa kỳ, thuyết
trình: 30%
+Kiểm tra viết hoặc tiểu luận:
60%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận kết hợp trắc nghiệm trên
giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: chọn
một trong các hình thức: tự
luận, trắc nghiệm trên giấy/trên
máy, vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
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24 Nguyên lý kế toán -

25 Giáo dục thể chất 3

Đường lối cách mạng
26 của Đảng Cộng Sản
VN

27

Phương pháp nghiên
cứu khoa học

Kỹ năng: Biết cách thức thành lập, hoạt động
và quản lý một doanh nghiệp du lịch; soạn thảo
được một số hợp đồng du lịch; phát hiện được
những hành vi vi phạm pháp luật du lịch, thẩm
quyền và hình thức xử lý. Từ đó, biết cách quản lý
du lịch và hành xử trong du lịch đúng pháp luật.
Thái độ: Nhận thức đúng đắn về vai trò của
nhà nước và pháp luật đối với hoạt động du lịch để
luôn có ý thức tích cực trong việc chấp hành đúng
yêu cầu của pháp luật, cũng như phát hiện được và
khắc phục được những hành vi vi phạm pháp luật du
lịch.
Qua học phần này, sinh viên có thể hiểu và nhận
thức những kiến thức lý luận cơ bản về kế toán, làm
nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp
vụ tiếp theo thuộc khối ngành kinh tế như quản trị
kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm
toán,….Cụ thể, hoàn tất học phần này, người học có
thể:
Hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận
cơ bản về kế toán.
Làm nền tảng để học các môn kế toán
chuyên sâu.
Nắm bắt một cách tổng quan về công tác kế
toán.
Hiểu được tầm quan trọng của công tác kế
toán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Kiến thức: giáo dục sinh viên ý thức rèn
luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ, có lối sống tích
cực, lành mạnh, sẵn sàng phục vụ sản xuất và bảo vệ
tổ quốc. Nắm được luật cầu lông.
Kỹ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng chơi
môn cầu lông.
Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ
bản những đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam, trong đó chủ yếu vào đường lối của Đảng
thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời
sống xã hội phục vụ cho đời sống và công tác. Xây
dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của
Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức
chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết
những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước.
Trang bị cho người học những kiến thức căn
bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tư
duy và phương pháp thực hiện một đề tài nghiên
cứu.
Giúp cho người học ứng dụng kết hợp với
kiến thức chuyên môn để hình thành đề cương
nghiên cứu và giải quyết đề tài nghiên cứu.

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

1

3

3

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận, trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi
thực hành trên sân tập
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: Thi trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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28 Marketing du lịch

29

Quản trị nguồn nhân
lực trong du lịch

Thống kê ứng dụng
30 trong kinh tế và kinh
doanh

31

Nghiệp vụ hướng dẫn
inbound

Về kỹ năng, người học có nền tảng để vận
dụng các công cụ xử lý dữ liệu.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về marketing, marketing dịch vụ, marketing du
lịch. Phân tích các đáp ứng marketing đối với các
đặc điểm của ngành công nghiệp du lịch. Hiểu biết
các chiến lược phát triển sản phẩm – thị trường của
các doanh nghiệp du lịch.
Rèn luyện và phát triển các kỹ năng ứng
dụng marketing cụ thể trong ngành du lịch. Có khả
năng vận dụng những kỹ năng này trong công việc,
kinh doanh đạt hiệu quả hơn.
Tạo cho sinh viên có thái độ yêu thích môn
học và công việc kinh doanh du lịch.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất
về quản trị nguồn nhân lực.
Khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
Thực hiện phân tích công việc, tuyển dụng,
đào tạo và phát triển,trả công lao động và đánh giá
kết quả làm việc
Thiết kế và quản lý chính sách trả công lao
động và các chính sách quản trị nguồn nhân lực
khác
Duy trì môi trường làm việc thuận lợi cho
việc tăng năng suất lao động.
Trang bị cho người học nhận thức đầy đủ về
vai trò của thống kê trong hoạt động quản trị kinh
doanh, phân tích kinh tế.
Trang bị cho người học nhận thức đầy đủ về
đạo đức nghề nghiệp.
Trang bị cho người học biết vận dụng các
phương pháp thống kê trong thu thập và phân tích
dữ liệu, làm cơ sở cho việc ra quyết định trong
quản lý. Bao gồm các phương pháp thu thập và trình
bày dữ liệu, mô tả dữ liệu định tính và định lượng,
các phương pháp thống kê suy diễn. Trong đó, trên
cơ sở kế thừa kiến thức thống kê toán từ học phần
Xác suất và thống kê toán, nội dung học phần đặt
trọng tâm vào thống kê mô tả.
Về kỹ năng, người học có nền tảng để sử
dụng các phần mềm trong xử lý dữ liệu (Excel,
SPSS), đọc được các Bảng kết quả từ phần mềm
cung cấp , phục vụ cho việc sử dụng tổng hợp các
công cụ để ra quyết định, hoạch định chiến lược.
Học phần này giúp sinh viên những kiến thức cơ
bản về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề như quy trình
tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo hình thức tổ
chức chuyến đi. Giáo trình đồng thời cung cấp các
phương pháp hướng dẫn tuyến, hướng dẫn điểm,
hướng dẫn tham quan theo chuyên đề; phương pháp
trả lời câu hỏi, đối thoại với khách; phương pháp xử
lý các tình huống. Ngoài ra, phong cách hướng dẫn,

3

3

3

3

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: Thi trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: chọn
một trong các hình thức: tự
luận, trắc nghiệm trên giấy/trên
máy, vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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động tác, cử chỉ, ngôn ngữ, nghệ thuật diễn đạt... và
một số kỹ năng cần thiết khác của hướng dẫn viên
cũng là một phần nội dung giáo.

32 Tiếng Anh Du lịch 1

33

Thanh toán quốc tế
trong du lịch

-

34 Địa lý du lịch thế giới
+
-

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
Tiếng Anh dùng trong ngành Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành với các hoạt động, bài tập để hiểu và
biết cách sử dụng các thuật ngữ cơ bản của chuyên
ngành.

3

Học kỳ
N2

Trang bị cho sinh viên kiến thức chủ yếu về tiền tệ
và thanh toán quốc tế. Kết thúc học phần, sinh viên
có thể nắm những khái niệm và phương pháp quy
đổi các đồng tiền các nước vận dụng vào các doanh
nghiệp du lịch

2

Học kỳ
N2

+ Kiến thức:
Du lịch và kinh tế du lịch ngày nay trên thế giới.
Định vị các châu lục, khu vực, các quốc gia và vùng
lãnh thổ trên bản đồ thế giới.
Tài nguyên du lịch và các điểm đến tiêu biểu tiêu biểu
ở các khu vực và các quốc gia tiêu biểu trên thếgiới.
+ Kỹ năng:
Độc lập thu thập, xử lý các thông tin về địa lý du lịch
bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Truyền đạt kiến thức về địa lý du lịch bên ngoài lãnh
thổ Việt Nam.
Tháiđộ
Ý thức được tính dân tộc, tính nhân bản và tính cộng
đồng.
Làm việc tự tin, độc lập và phối hợp nhóm.
Xây dựng được tinh thần đoàn kết; chia sẻ thông tin,
kiến thức.
Hình thành tinh thần phản biện độc lập.

2

Học kỳ
N2

Lịch sử văn hóa Việt
Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
lịch sử văn hóa Việt Nam để sinh viên có thể tham
gia vào hoạt động chung của đội ngũ những người
làm công tác truyền bá kiến thức về văn hóa Việt
Nam, tham gia vào việc thu tập, chỉnh lý vào hệ
thống tài liệu nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức
tin cậy về văn hóa Việt Nam.

2

Học kỳ
N2

36 Tiếng Anh Du lịch 2

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
Tiếng Anh dùng trong ngành Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành. Với các hoạt động, bài tập để hiểu
và biết cách sử dụng các thuật ngữ cơ bản của
chuyên ngành.

3

Học kỳ
5

37 Quản trị khách sạn

Mục tiêu của khoá học là trang bị cho sinh viên
những kiến thức về quản trị và vận hành khách sạn
đặc biệt là khách sạn thương mại, xây dựng và thiết
kế các sản phẩm và dịch vụ trong khách sạn, tổ chức

4

Học kỳ
5

35

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luậnvà trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận và trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi viết
hoặc tiểu luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Chuyên cần: 10%
+ Kiểm tra viết giữa kỳ, thuyết
trình:20%
+ Kiểm tra viết cuối kỳ/tiểu
luận: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận và trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
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và quản lý khách sạn (cấu trúc, chức năng và nhiệm
vụ của các phòng ban, chức danh trong khách sạn
thương mại), tổ chức và vận hành các bộ phận
Room division (Reception, Reservation, Guest
Relation, Housekeeping và Laundry), Food &
Beverage (Food, Beverage và Kitchen), các bộ phận
thuộc Back Offices (Human Resources, Finance&
IT, Engineering & Maintenance, Security &Safety)
và Sales & Marketing, tìm hiểu mối quan hệ giữa
các bộ phận, vai trò của quản lý trong việc điều phối
các dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả cao, những vấn
đề pháp lý và rủi ro trong việc vận hành và quản lý
khách sạn. Ngoài ra, sinh viên lần lượt được giới
thiệu các phương pháp quản lý ở mỗi bộ phận, các
vấn đề có thể phát sinh, và phương thức thường
được sử dụng để giải quyết các tình huống quản lý.
Việc chủ động tham gia nghiên cứu thực tế tại một
khách sạn điển hình là một trong những yêu cầu cơ
bản của học phần nhằm cũng cố kiến thức thực tế
cho sinh viên.

38 Văn hóa thế giới

39

40

Nghiệp vụ hướng dẫn
outbound

Kỹ năng giao tiếp
trong du lịch

41 Tiếng Anh Du lịch 3

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về nền văn hóa thế giới, hiểu được quy luật hình
thành và phát triển cùng những thành quả của các
nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.

Sau khi học xong bài này, người học có khả
năng:
•
Nắm bắt được qui trình để từ đó thiết kế
được một Sản phẩm du lịch nước ngoài.
•
Nắm được qui trình điều hành tour du lịch
nước ngoài.
•
Thực hiện được một bảng chiết tính giá của
một chương trình du lịch nước ngoài cho thị trường
gần.
•
Nắm được một số nghiệp vụ cơ bản trong
việc điều hành sản phẩm DLNN
Trang bị cho sinh viên mốt số kiến thức cơ bản về
kỹ năng giao tiếp, tầm quan trọng của việc cung cấp
thông tin, thuyết phục cũng như tạo ấn tượng trong
quá trình giao tiếp. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trang
bị những kiến thức cần thiết về giao tiếp đa văn hóa,
một trong những yếu tố góp phần cho sự giao tiếp
thành công trong lĩnh vực du lịch
Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
Tiếng Anh dùng trong ngành Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành. Với các hoạt động, bài tập để hiểu
và biết cách sử dụng các thuật ngữ cơ bản của
chuyên ngành.

70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

3

2

3

Học kỳ
5

- Hình thức tổ chức thi: Thi viết
hoặc tiểu luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Chuyên cần: 10%
+ Kiểm tra viết giữa kỳ, thuyết
trình: 20%
+ Kiểm tra viết cuối kỳ/tiểu
luận: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
5

- Hình thức tổ chức thi: Thi tiểu
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
5

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luậnvà trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
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tín chỉ)

42 Quản trị lữ hành

43 Tuyến điểm du lịch

-

-

44 Du lịch sinh thái

-

Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến
thức tổng quan về quản trị kinh doanh lữ hành; hiểu
các mối quan hệ và cách điều hành trong kinh doanh
lữ hành; hiểu chất lượng chương trình du lịch,biết
các ứng dụngcông nghệ thông tin trong kinh doanh
du lịch và về môi trường kinh doanh cũng như chiến
lược cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành.
Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tổ
chức, điều hành và thực hiện chương trình du lịch;
kỹ năng xúc tiến, bán sản phẩm lữ hành; kỹ năng
quản lý chất lượng sản phẩm và công việc. Kỹ năng
xây dựng giải pháp và khuyến nghị để giải quyết các
vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ
du lịch và lữ hành.Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
trước số đông, sử dụng ngôn ngữ nói và viết rõ ràng
để người khác hiểu được.
Tuyến điểm du lịch trang bị cho sinh viên các kiến
thức cơ bản về tuyến điểm, các tuyến điểm du lịch
Việt Nam về tài nguyên tự du lịch tự nhiên, tài
nguyêndu lịch nhân văn, cách thức vận dụng các
kiến thức được học trong môn học để ứng dụng các
nghiệp vụ hướng dẫn, thiết kế chương trình tour,
điều hành tour chương trình du lịch cũng như công
việc tính giá thành chương trình du lịch theo cung
đường của chương trình du lịch tại các đơn vị kinh
doanh lữ hành.
➢ Kiến thức:
Hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch sinh
thái để áp dụng vào thực tiễn phát triển du lịch sinh
thái ở ViệtNam
Đánh giá được tiềm năng và hiện trạng phát triển du
lịch sinh thái ở Việt Nam
Vận dụng những kiến thức về quy hoạch du lịch sinh
thái trên thế giới để quy hoạch phát triển du lịch
sinh thái ở Việt Nam
➢ Kỹ năng:
Vận dụng kiến thức để đánh giá những vấn đề thực tế
liên quan đến học phần
Giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra
Phát triển kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và
đánh giá thông tin
Phát triển kỹ năng xây dựng bài thuyết trình
Phát triển kỹ năng thuyết trình
Phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông
Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ
➢ Tháiđộ:
Có ý thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi
trường, sinh thái
Nắm bắt được tâm lý và có trách nhiệm đối với du
khách

3

3

3

Học kỳ
6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận và trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Chuyên cần: 10%
+ Báo cáo và thuyết trình trên
lớp:20%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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Tự hào về giá trị thiên nhiên và văn hóa của đất nước
Tích cực học tập
Có trách nhiệm đối với cộng đồng
Tích cực tuyên truyền để nâng cao ý thức của du
khách về bảo vệ môi trường, sinh thái
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các khái
niệm giao tiếp, lễ tân và lễ tân ngoại giao. Phân biệt
sự khác nhau giữa nghiệp vụ lễ tân khách sạn và lễ
tân ngoại giao.
Học phần còn trang bị các kỹ năng để hiểu rõ
45 Lễ tân ngoại giao
và hiểu đúng các văn kiện quốc tế về lễ tân ngoại
giao. Vận dụng được những đặc trưng công việc liên
quan đến hoạt động lễ tân ngoại giao.Biết ứng xử
đúng các qui tắc hoạt động lễ tân khi giao tiếp, biết
lên chương trình tiếp đón một đoàn khách, khi đàm
phán thương lượng…
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có những
nhận biết, phân biệt về loại hình du lịch Mice và
hoạt động tổ chức sự kiện. Từ đó, sinh viên có thể
Tổ chức sự kiện – Du phân tích thực tế, tổng hợp các yếu tố lý thuyết và
46
lịch MICE
thực tiễn vận dụng vào công tác tổ chức sự kiện và
du lịch Mice. Đồng thời học phần cũng trang bị cho
sinh viên cách nhìn nhận, đánh giá công tác tổ chức
sự kiện và du lịch Mice tốt hay chưa
-

Thủ tục xuất nhập
47
cảnh

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về xuất nhập cảnh, các quy định hiện
hành của pháp luật và trong lĩnh vực xuất nhập
cảnh.

48 Kinh tế du lịch

Sau khi học xong môn kinh tế du lịch, sinh viên nắm
vững được cơ sở lý thuyết về kinh tế du lịch, trên cơ
sở đó rèn luyện kỹ năng vận dụng các biến số để
nghiên cứu cung và cầu trong hoạt động kinh doanh
du lịch; phân tích được thực trạng và dự báo được
diễn biến của thị trường du lịch trong tương lai;
đồng thời vận dụng các bài toán phân tích định
lượng trong đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển.

49

50

2

3

2

2

Học kỳ
6

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm thảo luận nhóm: 10%
+ Điểm thực hành:20%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Quản lý điểm đến du
lịch

Môn học giúp sinh viên xây dựng và thực hiện kế
hoạch để quản lý chuỗi giá trị du lịch của một điểm
đến để cung cấp chất lượng cao nhất của kinh
nghiệm cho du khách và để quản lý các tác động của
du lịch đối với cộng đồng chủ nhà và môi trường.

3

Học kỳ
7

Thiết kế và điều hành
chương trình DL

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về các loại chương trình tour du lịch,các
dịch vụ trong chương trình du lịch,cách thức thiết
kế, tính giá, qui trình điều hành và những kỹ năng,
kỹ xão để sinh viên có thể thực hiện các nghiệp vụ
lữ hành.

3

Học kỳ
7

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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11.2. Đại học văn bằng 2

STT

Tên môn học

1 Kinh tế vi mô

2 Tổng quan du lịch

3 Marketing căn bản

4

Địa lý du lịch Việt
Nam

Cơ sở văn hóa Việt
5
Nam

Mục đích môn học

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên cần phải nắm:
- Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học: giá cả và thị
trờng, những vấn đề cơ bản của lý thuyết cung cầu.
- Lý thuyết về Hành vi của nhà sản xuất và hành vi
của người tiêu dùng.
- Cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh.
Nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Du lịch
kiến thức nền tảng về ngành du lịch như khái niệm về
du lịch, du khách, loại hình du lịch, sản phẩm du lịch,
động cơ và nhu cầu du lịch, các điều kiện phát triển
du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa – xã hội, môi trường và chính trị; khái
niệm về kinh doanh du lịch (kinh doanh lữ hành, kinh
doanh lưu trú, ăn uống, kinh doanh vận chuyển du
lịch…); đào tạo nhân lực du lịch; cách thức tổ chức và
quản lý ngành du lịch; phát triển du lịch bền vững và
vận dụng tốt những kiến thức đó vào hoạt động du
lịch sau khi sinh viên tốt nghiệp.
- Sinh viên nắm rõ những khái niệm, bản chất, các
chức năng cơ bản của Marketing đối với doanh
nghiệp.
- Sinh viên nắm rõ các hoạtđộng Marketing trong
doanh nghiệp như nghiên cứu thị trường, định vị thị
trường, tạo sản phẩm, định giá, phân phối và xúc tiến
trong doanh nghiệp.
- Sinh viên có khả năng phát triển năng lực thu thập
thông tin, kỹ năng tổng hợp các vấn đề có hệ thống để
so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá một kế hoạch
marketing cụ thể.
- Sinh viên có nền tảng kiến thức cho các môn học
tiếp theo.
- Giới thiệu về cơ sở địa lý du lịch; hệ thống hóa các
nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch; sự
phân hoá lãnh thổ và kiến thức về các vùng du lịch
Việt Nam.
- Giúp cho sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá
việc tổ chức lãnh thổ du lịch ở Việt Nam một cách
đúng đắn từ đó thực hiện công tác quy hoạch du lịch
một cách hợp lý.
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về nền văn hóa Việt Nam, hiểu được quy luật
hình thành và phát triển cùng những thành quả của
văn hóa dân tộc.

Số tín
chỉ

3

3

3

3

3

Lịch
trình
giảng
dạy

Phương pháp đánh giá
sinh viên

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi trắc
nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
1

- Hình thức tổ chức thi: Thi viết
hoặc tiểu luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Chuyên cần: 10%
+ Kiểm tra viết giữa kỳ, thuyết
trình: 30%
+Kiểm tra viết hoặc tiểu luận:
60%
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6 Tiếng Anh Du lịch 1

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
Tiếng Anh dùng trong ngành Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành với các hoạt động, bài tập để hiểu và biết
cách sử dụng các thuật ngữ cơ bản của chuyên ngành.

3

Học kỳ
1

7 Quản trị học

Trang bị cho người học hệ thống tri thức cơ bản về
quản trị học để nắm vững các phạm trù, khái niệm,
quy luật quản trị để có thể làm việc và lãnh đạo, quản
lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các
lĩnh vực khác nhau

3

Học kỳ
1

8 Kinh tế vĩ mô

- Hiểu rõ các khái niệm liên quan đến kinh tế vĩ mô.
- Hiểu các công cụ để điều tiết nền kinh tế.
- Các tác động của chính sách đến nền kinh tế.

3

Học kỳ
2

- Kiến thức: Nắm được những kiến thức pháp luật
về các loại hình doanh nghiệp, những vấn đề pháp lý
về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp Việt Nam
hiện nay, đặc biệt là những quy định đặc thù trong
lĩnh vực kinh doanh du lịch.
- Kỹ năng: Biết cách thức thành lập, hoạt động và
quản lý một doanh nghiệp du lịch; soạn thảo được một
số hợp đồng du lịch; phát hiện được những hành vi vi
9 Luật Du lịch
phạm pháp luật du lịch, thẩm quyền và hình thức xử
lý. Từ đó, biết cách quản lý du lịch và hành xử trong
du lịch đúng pháp luật.
- Thái độ: Nhận thức đúng đắn về vai trò của nhà
nước và pháp luật đối với hoạt động du lịch để luôn
có ý thức tích cực trong việc chấp hành đúng yêu cầu
của pháp luật, cũng như phát hiện được và khắc phục
được những hành vi vi phạm pháp luật du lịch.
Qua học phần này, sinh viên có thể hiểu và nhận thức
những kiến thức lý luận cơ bản về kế toán, làm nền
tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ tiếp
theo thuộc khối ngành kinh tế như quản trị kinh
doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán,….Cụ
thể, hoàn tất học phần này, người học có thể:
10 Nguyên lý kế toán
- Hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về
kế toán.
- Làm nền tảng để học các môn kế toán chuyên sâu.
- Nắm bắt một cách tổng quan về công tác kế toán.
- Hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán trong
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Phương pháp nghiên
- Trang bị cho người học những kiến thức căn bản
11
cứu khoa học
về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tư duy và

- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luậnvà trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: chọn
một trong các hình thức: tự
luận, trắc nghiệm trên giấy/trên
máy, vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận, trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

Học kỳ - Hình thức tổ chức thi: Thi trắc
nghiệm trên giấy
2

3
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- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

phương pháp thực hiện một đề tài nghiên cứu.
- Giúp cho người học ứng dụng kết hợp với kiến
thức chuyên môn để hình thành đề cương nghiên cứu
và giải quyết đề tài nghiên cứu.
- Về kỹ năng, người học có nền tảng để vận dụng
các công cụ xử lý dữ liệu.

12 Tiếng Anh Du lịch 2

13 Marketing du lịch

14

Quản trị nguồn nhân
lực trong du lịch

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
Tiếng Anh dùng trong ngành Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành. Với các hoạt động, bài tập để hiểu và biết
cách sử dụng các thuật ngữ cơ bản của chuyên ngành.
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
marketing, marketing dịch vụ, marketing du lịch.
Phân tích các đáp ứng marketing đối với các đặc điểm
của ngành công nghiệp du lịch. Hiểu biết các chiến
lược phát triển sản phẩm – thị trường của các doanh
nghiệp du lịch.
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng ứng dụng
marketing cụ thể trong ngành du lịch. Có khả năng
vận dụng những kỹ năng này trong công việc, kinh
doanh đạt hiệu quả hơn.
- Tạo cho sinh viên có thái độ yêu thích môn học và
công việc kinh doanh du lịch.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất
về quản trị nguồn nhân lực.
Khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:
- Thực hiện phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo
và phát triển,trả công lao động và đánh giá kết quả
làm việc
- Thiết kế và quản lý chính sách trả công lao động
và các chính sách quản trị nguồn nhân lực khác
- Duy trì môi trường làm việc thuận lợi cho việc
tăng năng suấ tlao động.

15 Tiếng Anh Du lịch 3

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và thực hành
Tiếng Anh dùng trong ngành Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành. Với các hoạt động, bài tập để hiểu và biết
cách sử dụng các thuật ngữ cơ bản của chuyên ngành.

Thống kê ứng dụng
16 trong kinh tế và kinh
doanh

- Trang bị cho người học nhận thức đầy đủ về vai trò
của thống kê trong hoạt động quản trị kinh doanh,
phân tích kinh tế.
- Trang bị cho người học nhận thức đầy đủ về đạo
đức nghề nghiệp.
- Trang bị cho người học biết vận dụng các phương
pháp thống kê trong thu thập và phân tích dữ liệu, làm
cơ sở cho việc ra quyết định trong quản lý. Bao gồm
các phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu, mô tả
dữ liệu định tính và định lượng, các phương pháp
thống kê suy diễn. Trong đó, trên cơ sở kế thừa kiến

3

3

3

3

3

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận và trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
2

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luậnvà trắc nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
N1

- Hình thức tổ chức thi: Thi trắc
nghiệm trên giấy
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
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thức thống kê toán từ học phần Xác suất và thống kê
toán, nội dung học phần đặt trọng tâm vào thống kê
mô tả.
- Về kỹ năng, người học có nền tảng để sử dụng các
phần mềm trong xử lý dữ liệu (Excel, SPSS), đọc
được các Bảng kết quả từ phần mềm cung cấp , phục
vụ cho việc sử dụng tổng hợp các công cụ để ra quyết
định, hoạch định chiến lược.
Học phần này giúp sinh viên những kiến thức cơ bản
về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề như quy trình tổ
chức hướng dẫn khách du lịch theo hình thức tổ chức
chuyến đi. Giáo trình đồng thời cung cấp các phương
pháp hướng dẫn tuyến, hướng dẫn điểm, hướng dẫn
Nghiệp vụ hướng dẫn
17
tham quan theo chuyên đề; phương pháp trả lời câu
inbound
hỏi, đối thoại với khách; phương pháp xử lý các tình
huống. Ngoài ra, phong cách hướng dẫn, động tác, cử
chỉ, ngôn ngữ, nghệ thuật diễn đạt... và một số kỹ
năng cần thiết khác của hướng dẫn viên cũng là một
phần nội dung giáo.
Mục tiêu của khoá học là trang bị cho sinh viên những
kiến thức về quản trị và vận hành khách sạn đặc biệt
là khách sạn thương mại, xây dựng và thiết kế các sản
phẩm và dịch vụ trong khách sạn, tổ chức và quản lý
khách sạn (cấu trúc, chức năng và nhiệm vụ của các
phòng ban, chức danh trong khách sạn thương mại), tổ
chức và vận hành các bộ phận Room division
(Reception,
Reservation,
Guest
Relation,
Housekeeping và Laundry), Food & Beverage (Food,
Beverage và Kitchen), các bộ phận thuộc Back
Offices (Human Resources, Finance& IT, Engineering
18 Quản trị khách sạn
& Maintenance, Security &Safety) và Sales &
Marketing, tìm hiểu mối quan hệ giữa các bộ phận,
vai trò của quản lý trong việc điều phối các dịch vụ
nhằm mang lại hiệu quả cao, những vấn đề pháp lý và
rủi ro trong việc vận hành và quản lý khách sạn.
Ngoài ra, sinh viên lần lượt được giới thiệu các
phương pháp quản lý ở mỗi bộ phận, các vấn đề có
thể phát sinh, và phương thức thường được sử dụng
để giải quyết các tình huống quản lý. Việc chủ động
tham gia nghiên cứu thực tế tại một khách sạn điển
hình là một trong những yêu cầu cơ bản của học phần
nhằm cũng cố kiến thức thực tế cho sinh viên.

19 Văn hóa thế giới

20

Kỹ năng giao tiếp
trong du lịch

3

4

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: chọn
một trong các hình thức: tự
luận, trắc nghiệm trên giấy/trên
máy, vấn đáp…
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ
bản về nền văn hóa thế giới, hiểu được quy luật hình
thành và phát triển cùng những thành quả của các nền
văn hóa các dân tộc trên thế giới.

3

Học kỳ
3

Trang bị cho sinh viên mốt số kiến thức cơ bản về kỹ
năng giao tiếp, tầm quan trọng của việc cung cấp

2

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi viết
hoặc tiểu luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Chuyên cần: 10%
+ Kiểm tra viết giữa kỳ, thuyết
trình: 20%
+ Kiểm tra viết cuối kỳ/tiểu
luận: 70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
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21 Quản trị lữ hành

22 Tuyến điểm du lịch

23 Lễ tân ngoại giao

thông tin, thuyết phục cũng như tạo ấn tượng trong
quá trình giao tiếp. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trang
bị những kiến thức cần thiết về giao tiếp đa văn hóa,
một trong những yếu tố góp phần cho sự giao tiếp
thành công trong lĩnh vực du lịch
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức
tổng quan về quản trị kinh doanh lữ hành; hiểu các
mối quan hệ và cách điều hành trong kinh doanh lữ
hành; hiểu chất lượng chương trình du lịch,biết các
ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh du
lịch và về môi trường kinh doanh cũng như chiến lược
cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành.
- Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên kỹ năng tổ chức,
điều hành và thực hiện chương trình du lịch; kỹ năng
xúc tiến, bán sản phẩm lữ hành; kỹ năng quản lý chất
lượng sản phẩm và công việc. Kỹ năng xây dựng giải
pháp và khuyến nghị để giải quyết các vấn đề thực
tiễn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ
hành.Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước số đông,
sử dụng ngôn ngữ nói và viết rõ ràng để người khác
hiểu được.
Tuyến điểm du lịch trang bị cho sinh viên các kiến
thức cơ bản về tuyến điểm, các tuyến điểm du lịch
Việt Nam về tài nguyên tự du lịch tự nhiên, tài
nguyêndu lịch nhân văn, cách thức vận dụng các kiến
thức được học trong môn học để ứng dụng các nghiệp
vụ hướng dẫn, thiết kế chương trình tour, điều hành
tour chương trình du lịch cũng như công việc tính giá
thành chương trình du lịch theo cung đường của
chương trình du lịch tại các đơn vị kinh doanh lữ
hành.
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các khái
niệm giao tiếp, lễ tân và lễ tân ngoại giao. Phân biệt
sự khác nhau giữa nghiệp vụ lễ tân khách sạn và lễ tân
ngoại giao.
Học phần còn trang bị các kỹ năng để hiểu rõ và
hiểu đúng các văn kiện quốc tế về lễ tân ngoại giao.
Vận dụng được những đặc trưng công việc liên quan
đến hoạt động lễ tân ngoại giao.Biết ứng xử đúng các
qui tắc hoạt động lễ tân khi giao tiếp, biết lên chương
trình tiếp đón một đoàn khách, khi đàm phán thương
lượng…

+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

3

2

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Học kỳ
3

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

Trang bị cho sinh viên kiến thức chủ yếu về tiền tệ và
thanh toán quốc tế. Kết thúc học phần, sinh viên có
thể nắm những khái niệm và phương pháp quy đổi các
đồng tiền các nước vận dụng vào các doanh nghiệp du
lịch

2

Học kỳ
3

+ Kiến thức:
- Du lịch và kinh tế du lịch ngày nay trên thế giới.
25 Địa lý du lịch thế giới
- Định vị các châu lục, khu vực, các quốc gia và vùng
lãnh thổ trên bản đồ thế giới.

2

Học kỳ
3

24

Thanh toán quốc tế
trong du lịch

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận và trắc nghiệm
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
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Tài nguyên du lịch và các điểm đến tiêu biểu tiêu biểu
ở các khu vực và các quốc gia tiêu biểu trên thếgiới.
+ Kỹ năng:
- Độc lập thu thập, xử lý các thông tin về địa lý du lịch
bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
- Truyền đạt kiến thức về địa lý du lịch bên ngoài lãnh
thổ Việt Nam.
+ Thái độ
- Ý thức được tính dân tộc, tính nhân bản và tính cộng
đồng.
- Làm việc tự tin, độc lập và phối hợp nhóm.
- Xây dựng được tinh thần đoàn kết; chia sẻ thông tin,
kiến thức.
- Hình thành tinh thần phản biện độc lập.
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
•
Nắm bắt được qui trình để từ đó thiết kế được
một Sản phẩm du lịch nước ngoài.
•
Nắm được qui trình điều hành tour du lịch
Nghiệp vụ hướng dẫn nước ngoài.
26
outbound
•
Thực hiện được một bảng chiết tính giá của
một chương trình du lịch nước ngoài cho thị trường
gần.
•
Nắm được một số nghiệp vụ cơ bản trong
việc điều hành sản phẩm DLNN
- Kiến thức: Sinh viên phải nắm được một cách khái
quát về khái niệm, nội dung, vai trò của các sự kiện và
hoạt động tổ chức sự kiện, các phương pháp, công cụ
cơ bản để tổ chức sự kiện và một số loại hình sự kiện
tiêu biểu.
- Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng áp dụng
27 Tổ chức sự kiện
kiến thức vào thực tế, kỹ năng thiết kế và thực hiện
quy trình cơ bản tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức một
số sự kiện thông thường.

70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

-

- Hình thức tổ chức thi: Thi tiểu
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

3

Học kỳ
4

2

Học kỳ
4

2

Học kỳ
4

2

Học kỳ - Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
4

- Thái

28 Du lịch MICE

29

Thủ tục xuất nhập
cảnh

độ: Sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức,
nghiên cứu tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm, yêu thích
môn học.
- Kiến thức: Sinh viên phải nắm được một cách khái
quát về khái niệm, đặc điểm, vai trò, tầm quan trọng
của du lịch MICE. Đồng thời, trang bị cho sinh viên
kiến thức để nhận định, đánh giá những mặt làm được
và chưa làm được của công tác kinh doanh và phục vụ
du lịch MICE ở nước ta hiện nay.
- Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng áp dụng
kiến thức vào thực tế. Từ đó, các bạn có thể phân tích,
tổng hợp các yếu tố giữa lý thuyết và thực tiễn, góp
phần vận dụng vào công tác tổ chức kinh doanh du
lịch MICE một cách hiệu quả, thiết thực.
- Thái độ: Sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức,
nghiên cứu tài liệu, tổ chức hoạt động nhóm, yêu thích
môn học.
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về xuất nhập cảnh, các quy định hiện
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- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

hành của pháp luật và trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

30 Kinh tế du lịch

Sau khi học xong môn kinh tế du lịch, sinh viên nắm
vững được cơ sở lý thuyết về kinh tế du lịch, trên cơ
sở đó rèn luyện kỹ năng vận dụng các biến số để
nghiên cứu cung và cầu trong hoạt động kinh doanh
du lịch; phân tích được thực trạng và dự báo được
diễn biến của thị trường du lịch trong tương lai; đồng
thời vận dụng các bài toán phân tích định lượng trong
đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành, lưu
trú, ăn uống, vận chuyển.

2

Học kỳ
4

Môn học giúp sinh viên xây dựng và thực hiện kế
hoạch để quản lý chuỗi giá trị du lịch của một điểm
Quản lý điểm đến du
31
đến để cung cấp chất lượng cao nhất của kinh nghiệm
lịch
cho du khách và để quản lý các tác động của du lịch
đối với cộng đồng chủ nhà và môi trường.

3

Học kỳ
4

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức cơ bản về các loại chương trình tour du lịch, các
Thiết kế và điều hành
32
dịch vụ trong chương trình du lịch,cách thức thiết kế,
chương trình DL
tính giá, qui trình điều hành và những kỹ năng, kỹ xão
để sinh viên có thể thực hiện các nghiệp vụ lữ hành.

3

Học kỳ
4

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)
- Hình thức tổ chức thi: Thi tự
luận
- Cách thức đánh giá học phần:
+ Điểm quá trình:30%
+ Điểm thi kết thúc học phần:
70%
- Thang điểm: (Theo học chế
tín chỉ)

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
STT

Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo
trình điện tử)

Năm xuất bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu
tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)

1
2
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp
STT

Trình độ đào tạo

1

Tiến sĩ

2

Thạc sĩ

3

Đại học

Tên đề tài

Họ và tên người thực Họ và tên người hướng
hiện

dẫn

Nội dung tóm tắt

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp
STT
1

Tên đơn vị đặt hàng đào
tạo

Số lượng

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào
tạo

Kết quả đào tạo
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2
H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức
STT

1

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo
khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

25/03/2021

ĐH Hùng Vương
TP.HCM

Hội thảo sinh viên với NCKH

Số lượng đại biểu
tham dự
40

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

STT

1

Tên dự án, nhiệm vụ khoa Người chủ trì và các
học công nghệ

thành viên

Đối tác trong
Thời gian Kinh phí Tóm tắt sản phẩm,
nước và quốc
thực hiện thực hiện ứng dụng thực tiễn
tế

Ứng dụng lý thuyết cơ học TS. Lê Đức Trung
chất lỏng để thiết kế đĩa

12/2020

Tạp chí khoa học Trường ĐH Quốc tế

khuôn của máy ép đùn tạo

Hồng Bàng

hình thức ăn thủy sản

2

Nguyen Van Nguyen
Improving Product AddedPham Duy Hai
value from Shrimp
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hàng đối với các sản phẩm
3

của nhà hàng Papa' Chicken
(The factor that have the
ThS. Trịnh Hoàng Sơn
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Thời điểm đánh Kết quả đánh
giá ngoài
giá/Công nhận
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