ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 9 năm 2013

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy
tập trung của trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái
Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Chính phủ về việc “thành
lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên”;
Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn
xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tạo trường Đại học Kinh tế và Quản trị
Kinh doanh ngày 13/9/2013 về việc rà soát chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại
học hệ chính quy tập trung của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh” (có văn bản chi
tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này áp dụng bắt đầu từ khóa đào tạo K7 trở về sau. Quyết định này
thay thế cho Quyết định số: 524/QĐ-ĐHKT ngày 31/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học
Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học hệ
chính quy tập trung của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.
Điều 3. Các ông/bà Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Sinh viên trong toàn Trường,
các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- ĐHTN (b/cáo);
- BGH (c/đạo);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TTKT.

HIỆU TRƢỞNG
(Đã ký)

PGS.TS Trần Chí Thiện

Trang 1/49

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG NGÀNH: KẾ TOÁN
CHƢƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán; có kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý – kinh
doanh; có kiến thức toàn diện về kế toán và kiểm toán; làm tốt công tác kế toán, kiểm toán
trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Nhân viên kế toán
Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; có
thể đảm nhiệm các công việc như: kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu chi phí, kế toán công nợ phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế; triển vọng trong
tương lai có thể trở thành kế toán trưởng, nhà quản lý quỹ, kiểm toán viên nội bộ.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tƣ vấn
Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh
nghiệp; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính; triển
vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, tài chính.
2.3. Nhóm 3 - Trợ lý kiểm toán
Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể đảm nhận công việc cung cấp
dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp; Triển vọng trong tương lai có thể trở
thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp.
2.4. Nhóm 4 - Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên
cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm
toán; trợ lý giảng dạy, giảng viên dạy các môn học có liên quan đến kế toán, kiểm toán; triển
vọng trong tương lai có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán.
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III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
- Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn
đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để
nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán
- Hiểu và vận dụng được những kiến thức về luật, chuẩn mực và chế độ kế toán của Việt
Nam trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê.
- Vận dụng các kiến thức về tổ chức công tác kế toán (tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống
chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo, công tác kiểm tra kế toán tổ chức bảo quản và
lưu trữ kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán) trong các loại hình doanh
nghiệp và các đơn vị hành chính - sự nghiệp;
- Vận dụng các kiến thức về lập kế hoạch tài chính; phân tích, đánh giá được hoạt động
kinh doanh; phân tích tài chính trong các loại hình doanh nghiệp;
- Vận dụng kiến thức xây dựng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội trong các loại hình
doanh nghiệp;
- Có kiến thức thực tiễn về kế toán, kiểm toán; tiếp cận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ
theo từng vị trí công việc được phân công.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng tin học và ngoại ngữ
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương;
- Sử dụng được phần mềm kế toán; Có khả năng nghiên cứu để sử dụng các phần mềm
quản lý khác.
3.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức công tác
kế toán trong các loại hình doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Có khả năng thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ khâu chứng từ, sổ kế toán đến báo
cáo kế toán;
- Có kỹ năng lập, kê khai, quyết toán thuế trong cácloại hình doanh nghiệp và các đơn vị
hành chính sự nghiệp;
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- Có kỹ năng lập và phân tích dự toán, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài
chính và phân tích kinh doanh;
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Có khả năng soạn thảo và trình bày các văn bản kinh tế, văn bản hành chính;
- Có kỹ năng tiếp cận và khai thác các nguồn thông tin, hệ thống các văn bản pháp quy
phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có khả năng linh hoạt thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế hoạch, suy
nghĩ và làm việc độc lập sáng tạo; luôn tập trung cho kết quả công việc;
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các thành viên trong
nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận; kỹ năng thuyết trình giảng giải, kỹ năng tổng hợp ý kiến, kỹ
năng phản biện và bảo vệ quan điểm.
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có những phẩm chất cá nhân như phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết, sống và làm việc theo
pháp luật, có trách nhiệm công dân; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động; tự
tin, can đảm, trung thành, công nhận thành quả của người khác và có tinh thần cầu tiến, tinh
thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ.
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy, tỉ
mỉ, nguyên tắc, hành vi chuyên nghiệp và có kỹ năng tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường
công tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: có ý thức cộng đồng; có tinh thần hợp tác và giúp
đỡ đồng nghiệp; tham gia công tác xã hội, đoàn thể.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên hệ thống thông tin sinh viên, được cấp thẻ thư viện để sử
dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và được sử dụng tài liệu tại các thư
viện của Nhà trường.
-Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế.
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức. Có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
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tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại
khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Tài chính doanh nghiệp
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khoẻ tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức
cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý – kinh doanh; có kiến thức toàn diện về Tài chính;
có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến tài
chính trong các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính và các tổ
chức khác.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên tài chính
Có đủ năng lực làm việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, các định chế tài chính và các tổ
chức khác; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tài
chính; phân tích, thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích và hỗ trợ đưa ra các quyết định
quản lý tài sản; triển vọng trong tương lai có thể trở thành lãnh đạo tài chính trong các doanh
nghiệp, các tổ chức tín dụng và trong các lĩnh vực có liên quan.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tƣ vấn tài chính
Có khả năng làm chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính cho các ngân hàng, công ty
chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, phòng tài chính - kế toán và phòng kế hoạch kinh
doanh của các doanh nghiệp; có thể đảm nhận các công việc trợ lý phân tích định lượng và thẩm
định các dự án đầu tư, trợ lý đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, đánh giá nhu cầu tài chính của
các doanh nghiệp, cá nhân; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng ra quyết định về
đầu tư, thuế, bảo hiểm...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên viên cao cấp,
các lãnh đạo tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và trong các lĩnh vực có liên
quan.
2.3. Nhóm 3- Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh tế, tài chính. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tài chính; trợ lý
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giảng dạy, giảng viên dạy các môn học liên quan đến lĩnh vực tài chính; triển vọng trong tương
lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
- Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn
đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để
nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành tài chính;
- Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ
thể về tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế, thanh toán quốc
tế, định giá tài sản, thẩm định tài chính dự án, phân tích báo cáo tài chính, thị trường chứng
khoán, thuế trong doanh nghiệp, thuế và hệ thống thuế của Nhà nước, tài chính công ty đa quốc
gia ... trong thực tiễn, công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể;
- Có kiến thức thực tiễn về Tài chính; tiếp cận và hoàn thành tốt các các công việc của
ngành tài chính - ngân hàng trong tương lai;
- Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực
tài chính.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng tin học và ngoại ngữ
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ tài
chính được giao;
- Có kỹ năng hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp vụ
tài chính có hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau;
- Có kỹ năng thuyết trình các mảng công việc tài chính cụ thể, kỹ năng giao tiếp giữa các
đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn
bản, thư điện tử);
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- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập.
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ tài
chính được giao;
- Có kỹ năng hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp vụ
tài chính có hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau;
- Có kỹ năng thuyết trình các mảng công việc tài chính cụ thể, kỹ năng giao tiếp giữa các
đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn
bản, thư điện tử);
- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập.
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có những phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin trong công việc liên quan đến tài
chính; linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, dám đương đầu với rủi
ro; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, say mê, sáng tạo; hiểu biết văn hóa, có tinh thần cầu tiến
và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tuân thủ
các nguyên tắc nghề nghiệp; tác phong làm việc chuyên nghiệp, và có kỹ năng tự điều chỉnh để
thích nghi với môi trường công tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp
luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của
dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành Tài chính trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên hệ thống thông tin sinh viên, được cấp thẻ thư viện để sử
dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và được sử dụng tài liệu tại các thư
viện của Nhà trường.
-Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế.
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- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức. Có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại
khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH: NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Ngân hàng
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khoẻ tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức
cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý - kinh doanh; có kiến thức toàn diện về Ngân hàng;
có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến ngân
hàng thương mại, ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, các định chế tài chính trung gian
và các tổ chức khác.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên ngành ngân hàng
Có khả năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, có
đủ năng lực làm việc liên quan đến hoạt động ngân hàng tại các ngân hàng thương mại và ngân
hàng trung ương, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có thể đảm nhận các công việc cụ
thể: tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; phân tích, thẩm định tài chính của ngân
hàng thương mại, phân tích và hỗ trợ đưa ra các quyết định quản trị ngân hàng thương mại và
các định chế tài chính trung gian khác; triển vọng trong tương lai có thể trở thành lãnh đạo trong
các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác và trong các lĩnh vực có liên quan.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tƣ vấn tài chính
Có khả năng làm chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính cho các ngân hàng, công ty
chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm, phòng tài chính – kế toán và phòng kế hoạch
kinh doanh cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận các công việc trợ lý phân tích định lượng và
thẩm định các dự án đầu tư, trợ lý đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, đánh giá nhu cầu tài chính
của các doanh nghiệp, cá nhân; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng ra quyết định
về đầu tư, thuế, bảo hiểm...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên viên cao cấp,
các lãnh đạo tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và trong các lĩnh vực có liên
quan.
2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
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Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh tế, tiền tệ - ngân hàng. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tiền tệ ngân hàng; trợ lý giảng dạy, giảng viên giảng dạy các môn học có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ
- ngân hàng; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp
trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
- Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn
đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để
nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng;
- Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ
thể về tiền tệ - ngân hàng như tiền tệ và chính sách tiền tệ, tín dụng và chính sách tín dụng,
nghiệp vụ ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng trung
ương, thanh toán quốc tế, định giá tài sản, thẩm định tài chính dự án và doanh nghiệp, thị trường
chứng khoán và phân tích chứng khoán, kinh doanh ngoại hối..... trong thực tiễn, công việc
chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể;
- Có kiến thức thực tiễn về Tài chính; tiếp cận và hoàn thành tốt các các công việc của
ngành tài chính - ngân hàng trong tương lai;
- Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực
tiền tệ - ngân hàng.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng tin học và ngoại ngữ
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và
khám phá kiến thức trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng;
- Có khả năng hình thành các giả thuyết; thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh
vực ngân hàng;
- Có kỹ năng tính toán, tổng hợp và lập kế hoạch hoạt động tiền tệ - ngân hàng;
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- Có năng lực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn luyện về tài chính vào
thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân trong lĩnh
vực ngân hàng.
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ ngân
hàng được giao;
- Có kỹ năng hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp vụ
ngân hàng có hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau;
- Có kỹ năng thuyết trình các mảng công việc ngân hàng cụ thể, kỹ năng giao tiếp giữa
các đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực ngân hàng (bao gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại,
văn bản, thư điện tử);
- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập.
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có những phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin trong công việc liên quan đến tiền tệ,
ngân hàng; linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, dám đương đầu
với rủi ro; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, say mê, sáng tạo; hiểu biết văn hóa, có tinh thần
cầu tiến và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tuân thủ
các nguyên tắc nghề nghiệp; tác phong làm việc chuyên nghiệp, và có kỹ năng tự điều chỉnh để
thích nghi với môi trường công tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp
luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của
dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành Ngân hàng trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc
sống.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên hệ thống thông tin sinh viên, được cấp thẻ thư viện để sử
dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và được sử dụng tài liệu tại các thư
viện của Nhà trường.
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-Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế.
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức. Có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại
khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Page 13 of 49

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
CHƢƠNG TRÌNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Tài chính Ngân hàng
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khoẻ tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức
cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý - kinh doanh; có kiến thức toàn diện về Tài chính và
Ngân hàng; có khả năng tác nghiệp, quản trị, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan
đến doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, cơ quan chính phủ, các định
chế tài chính trung gian và các tổ chức khác.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên ngành ngân hàng/tài chính
Có đủ năng lực làm việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng tại các
ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, các định chế tài chính và các tổ chức khác; có
thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính; phân
tích, thẩm định tài chính của các dự án đầu tư và của ngân hàng thương mại, phân tích và hỗ trợ
đưa ra các quyết định quản lý tài sản và quản trị ngân hàng thương mại và các định chế tài chính
trung gian khác; triển vọng trong tương lai có thể trở thành lãnh đạo trong các doanh nghiệp,
ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác và trong các lĩnh vực có liên quan.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tƣ vấn tài chính
Có khả năng làm chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính cho các ngân hàng, công ty
chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm, phòng tài chính – kế toán và phòng kế hoạch
kinh doanh cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận các công việc trợ lý phân tích định lượng và
thẩm định các dự án đầu tư, trợ lý đánh giá kết quả hoạt động đầu tư, đánh giá nhu cầu tài chính
của các doanh nghiệp, cá nhân; cung cấp thông tin hướng dẫn, tư vấn khách hàng ra quyết định
về đầu tư, thuế, bảo hiểm...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên viên cao cấp,
các lãnh đạo tài chính trong các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và trong các lĩnh vực có liên
quan.
2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
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Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh tế, tiền tệ - ngân hàng. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tài chính
và tiền tệ - ngân hàng; trợ lý giảng dạy, giảng viên giảng dạy các môn học có liên quan đến lĩnh
vực tài chính, tiền tệ - ngân hàng; triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên,
giảng viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ - ngân hàng.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
- Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải quyết những vấn
đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;
- Vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để
nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
- Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ
thể về tài chính - ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tiền tệ và chính sách
tiền tệ, tín dụng và chính sách tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng
thương mại, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, thanh toán quốc tế, định giá tài sản, thẩm định tài
chính dự án và doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và phân tích chứng khoán, kinh doanh
ngoại hối..... trong thực tiễn, công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể;
- Có kiến thức thực tiễn về Tài chính; tiếp cận và hoàn thành tốt các các công việc của
ngành tài chính - ngân hàng trong tương lai;
- Phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực
tài chính - ngân hàng.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng tin học và ngoại ngữ
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và
khám phá kiến thức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
- Có khả năng hình thành các giả thuyết; thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh
vực tài chính và ngân hàng;
- Có kỹ năng tính toán, tổng hợp và lập kế hoạch hoạt động tài chính và ngân hàng;
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- Có năng lực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn luyện về tài chính vào
thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân trong lĩnh
vực tài chính - ngân hàng.
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ
chuyên môn được giao;
- Có kỹ năng hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp vụ
chuyên môn có hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau;
- Có kỹ năng thuyết trình các mảng công việc chuyên môn cụ thể, kỹ năng giao tiếp giữa
các đồng nghiệp cùng làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng (bao gồm giao dịch trực tiếp qua
điện thoại, văn bản, thư điện tử);
- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập.
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có những phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin trong công việc liên quan đến tài
chính, tiền tệ, ngân hàng; linh hoạt trong việc tìm các giải pháp trong và ngoài chuyên môn, dám
đương đầu với rủi ro; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, say mê, sáng tạo; hiểu biết văn hóa,
có tinh thần cầu tiến và có khát vọng vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tuân thủ
các nguyên tắc nghề nghiệp; tác phong làm việc chuyên nghiệp, và có kỹ năng tự điều chỉnh để
thích nghi với môi trường công tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp
luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của
dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành Ngân hàng trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc
sống.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên hệ thống thông tin sinh viên, được cấp thẻ thư viện để sử
dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và được sử dụng tài liệu tại các thư
viện của Nhà trường.
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-Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế.
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức. Có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại
khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH: KINH TẾ ĐẦU TƢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Kinh tế đầu tư
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất
lượng cao của quá trình CNH - HĐH đất nước, đặc biệt là các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc;
có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường; có đủ
kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp; có bản lĩnh vững vàng, sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt; có
khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHẬN SAU KHI TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên tƣ vấn, phân tích chính sách
Có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa
phương; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích thực trạng, đánh giá tác động của đầu tư đến
tăng trưởng và phát triển kinh tế; trợ lý lập kế hoạch đầu tư; trợ lý tư vấn giải pháp, chính sách
huy động vốn đầu tư, thực hiện đầu tư; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia
phân tích, tư vấn, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói chung và
hoạt động đầu tư nói riêng.
2.2. Nhóm 2 - Cán bộ quản lý, cán bộ dự án
Có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các dự án đầu tư, dự án phát
triển của các tổ chức và các doanh nghiệp; có thể đảm nhận được các công việc trợ lý lập kế
hoạch và thực hiện dự án phát triển; trợ lý tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và tham gia hoạch định
chính sách trong lĩnh vực đầu tư; triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia dự án, nhà
quản lý dự án và cán bộ quản lý tổ chức.
2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên
cứu; có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia nghiên cứu về kinh tế và kinh tế đầu tư; trợ
lý giảng dạy, giảng viên dạy các môn học liên quan đến kinh tế học, kinh tế đầu tư..; triển vọng
trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp, nhà quản lý trong các cơ sở
giáo dục...
Page 18 of 49

III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư đạt được những yêu cầu về
kiến thức như sau:
- Vận dụng được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng
xử hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học
tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Ứng dụng được mô ̣t số kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để nhận định
vấn đề, đề xuất các giải pháp trong thực tiễn hoạt động kinh tế, kinh doanh và quản lý.
- Hiểu và vận dụng các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường để giải quyết các vấn
đề liên quan trong công việc;
- Bước đầu vận dụng các kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư để phân tích, đánh giá kế
hoạch đầu tư, công tác huy động và sử dụng vốn đầu tư, quản lý hoạt động đấu thầu, kết quả và
hiệu quả đầu tư, các yếu tố của môi trường đầu tư...;
- Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư để trợ giúp việc ra quyết định quản lý
và hoạt động tác nghiệp trong phạm vi tổ chức, dự án liên quan đến hoạt động đầu tư.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế.
- Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế.
- Có kỹ năng làm viê ̣c nhóm và năng lực giải quyế t vấ n đề đô ̣c lâ ̣p .
- Có kỹ năng bước đầu trong việc soạn thảo các loại văn bản thông thường (biên bản, báo
cáo, đơn đề nghị, thông báo, tờ trình, công văn, ...).
- Có khả năng phân tích định tính, định lượng vấn đề và đề xuất các giải pháp, kiến nghị
trong lĩnh vực đầu tư.
- Có khả năng trợ giúp việc ra các quyết định quản lý trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và
quản lý, đặc biệt là đối với các quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư.
- Có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến huy động và sử dụng vốn đầu tư,
hoạt động đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư... trong các tổ chức như ngân hàng, doanh nghiệp
- Có khả năng thu thập thông tin, nghiên cứu và thuyết trình các vấn đề trong lĩnh vực
kinh tế, kinh doanh và quản lý.
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
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3.2.3. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và
phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục trên nền tảng luật pháp và có trách nhiệm với xã hội.
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất chính
trị.
- Có khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội;
- Có tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc;
- Có tinh thần tiên phong, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro;
- Kiên trì, chăm chỉ; trung thực; có tinh thần phê bình và tự phê bình;
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Trung thực, có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, tổ chức;
- Ứng xử có văn hóa; có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập
- Có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật;
- Ủng hộ và bảo vệ cái đúng, sự thật;
- Sáng tạo và đổi mới trong công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, theo dõi lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và tham khảo đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử của trường; được cấp thẻ
thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên và các thư viện
của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế,...
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do trường và Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
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các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các
khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Quản lý kinh tế
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu của chƣơng trình
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực
chất lượng cao trong quá trình CNH - HĐH đất nước (đặc biệt là cho các tỉnh Trung du và miền
núi phía Bắc) có khả năng thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường, có
đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức
tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Quản lý kinh tế.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên phân tích, tƣ vấn
Có đủ năng lực làm việc tại các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội mang tính liên ngành;
Các tổ chức tư vấn về quản lý kinh tế; Các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp; Các thể chế
kinh tế quốc tế tại Việt Nam; Có thể đảm nhiệm các công việc như phân tích, tham mưu, cố vấn
hay tư vấn về hoạch định chính sách quản lý kinh tế, về phương án tổ chức hệ thống quản lý, về
hệ thống thông tin quản lý; Trợ lý tư vấn giám sát việc triển khai các quyết định quản lý; trợ lý
quản lý dự án...; Triển vọng có thể trở thành các chuyên gia phân tích và chuyên gia tư vấn về
quản lý kinh tế trong khu vực công (tài chính công, quản lý công, thiết kế chính sách,..) và các
khu vực khác (kế toán quản trị, quản trị công ty,…).
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên kinh tế, quản lý kinh tế
Có khả năng làm việc tại các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế; Có khả năng
hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; Có thể phân tích
và dự báo xu thế phát triển tương lai của tổ chức; Tham gia xây dựng mới hoặc kiện toàn bộ
máy quản lý doanh nghiệp, tổ chức hệ thống thông tin một cách khoa học,...; Triển vọng có thể
trở thành các nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong các tổ chức kinh tế - xã hội.
2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên
cứu trong nước. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể: tham gia nghiên cứu về kinh tế và quản
lý kinh tế; giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Quản lý kinh tế. Trong tương lai
có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực Quản lý kinh tế.
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III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản lý kinh tế đạt yêu cầu về kiến thức như
sau:
- Vận dụng được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng
xử hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học
tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Vận dụng được mô ̣t số kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để nhận định
vấn đề, lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;
- Vận dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế học, kinh tế phát triển, kinh tế chính
trị học hiện đại, kinh tế công cộng, kinh tế quốc tế, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn,
phân tích chính sách kinh tế xã hội,... để giải quyết các vấn đề có tính chuyên môn trong thực
tiễn công việc;
- Có khả năng vận dụng những vấn đề lý luận chung về kinh tế, quản lý và quản lý kinh tế;
một số nội dung quản lý kinh tế cơ bản và cán bộ quản lý kinh tế. Từ đó có thể phân tích, đánh giá
các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế.
- Nắm được những vấn đề về bản chất của lãnh đạo, sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản
trị, những phẩm chất và kỹ năng của nhà lãnh đạo, hiệu quả của phong cách lãnh đạo trong quản
lý kinh tế; Đánh giá được các hoạt động kiểm tra.
- Có khả năng am hiểu, phân tích đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình dự
án, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị, các khu vực các vùng trong lĩnh vực hành
chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
- Đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực như: lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng;
đánh giá nhân viên.... trong tổ chức ở cấp độ vi mô và vĩ mô; Hiểu và phân tích được những vấn
đề cơ bản về quản lý tài chính công, bộ máy quản lý tài chính công; Nguyên tắc quản lý, phân
cấp quản lý, quản lý chu trình ngân sách nhà nước; quản lý thu - chi ngân sách nhà nước.
- Có khả năng lập kế hoạch, ra quyết định, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá các vấn
đề liên quan đến tài chính, nhân sự, cạnh tranh, đầu tư...nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, các tập đoàn, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị hành chính sự nghiệp có
thu.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có khả năng tư duy, phân tích, sáng tạo, nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế xã
hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý
kinh tế.
- Có khả năng tổng hợp, khái quát hóa, hình thành các giả thuyết, vận dụng các công cụ
thống kê kinh tế, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành quản lý kinh tế vào hoạt động
thực tiễn.
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- Có kỹ năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản lý
trong cơ quan, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác (tuyển dụng và đào tạo nhân sự,
xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu,...).
- Có năng lực tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động tại các đơn vị công tác.
- Phân tích và đánh giá dữ liệu trong công tác ra quyết định quản lý. Kết nối được với các
chủ thể trong và ngoài đơn vị, cấp dưới lẫn cấp trên một cách hiệu quả
- Có khả năng làm việc nhóm, có khả năng tham gia các hoạt động phân tích và hoạch
định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, các loại văn bản liên
quan đến hoạt động quản lý kinh tế.
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và
phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục trên nền tảng luật pháp và có trách nhiệm với xã hội;
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các
giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân.
- Có ý thức học và tự học. Chủ động trong công việc, biết lắng nghe nhưng cũng rất cần có
lập trường tư tưởng vững vàng. Có tính quyết đoán, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách
nhiệm.
- Kiên trì, chăm chỉ; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc, có ý thức học tập để
nâng cao năng lực và trình độ.
- Có đủ sức khỏe để làm việc .
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Trung thực, có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, tổ chức.
- Ứng xử có văn hóa, có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập.
- Tự tin trong môi trường làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và môi trường quốc tế.
- Có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau.
- Có tinh thần tiên phong, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và rủi ro.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Có hiểu biết về văn hóa – kinh tế, xã hội và pháp luật.
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- Trung thực, thẳng thắn trong quá trình công tác và làm việc.
- Có tinh thần sáng tạo. Dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên đổi mới
trong công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, theo dõi lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và tham khảo đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử của trường; được cấp thẻ
thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên và các thư viện
của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế,...
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do trường và Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các
khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đáp
ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình CNH - HĐH đất nước có khả năng
làm việc và thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường, có đủ kiến thức và
kỹ năng nghề nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng
làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, có năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, kinh doanh trong nông nghiệp và quản lý nông nghiệp,
nông thôn, phát triển nông thôn trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là khu vực trung du và miền núi
phía Bắc.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên tƣ vấn, phân tích chính sách
Có đủ năng lực làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các dự án,
chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông
thôn; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích thực trạng và chính sách trong nông nghiệp,
nông thôn. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, nhà hoạch
định chính sách, nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp và phát triển
nông thôn nói riêng.
2.2. Nhóm 2 - Cán bộ quản lý, cán bộ dự án
Có khả năng làm việc trong các chương trình, dự án, các tổ chức sản xuất và kinh doanh nông
nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ, hiệp hội,...); có thể đảm nhận được các công việc
trợ lý lập kế hoạch và thực hiện dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; trợ lý tổng hợp, nghiên
cứu, phân tích và tham gia hoạch định chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia dự án, nhà quản lý dự án và cán bộ quản
lý tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2.3. Nhóm 3 - Giảng viên và nghiên cứu viên
Có đủ năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu
trong nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể:
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tham gia nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong tương lai có
thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đạt yêu cầu về kiến thức như sau:
- Vận dụng được các kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử
hàng ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập,
nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Vận dụng đươ ̣c mô ̣t số ki ến thức thuộc lĩnh vực toán , khoa học tự nhiên và khoa học xã
hội nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Hiểu và vận dụng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Nắ m đươ ̣c kiế n thức đa ̣i cương về kỹ thuâ ̣t nông nghiê ̣p , nắ m vững và vâ ̣n du ̣ng đươ ̣c
kiế n thức về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế, văn hoá - xã hội và phát triển nông thôn;
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý tài chính, quản trị trong
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Xây dựng được kế hoạch trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp cũng như các
chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nông thôn;
- Ứng dụng được một số phương pháp phân tích định tính, định lượng trong phân tić h kinh
tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn;
- Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên, đề xuất giải pháp và kiến nghị
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Biết cách nghiên cứu thực nghiệm, biết sử dụng các công cụ nghiên cứu kinh tế - xã hội
nông thôn (PRA, RRA, KIP,...), biết cải tiến hoặc đề xuất ý tưởng, sáng tạo trong hoạt động
nghề nghiệp.
- Có khả năng kiểm định giả thuyết và phản biện. Có khả năng ứng dụng kết quả nghiên
cứu trong thực tiễn;
- Có kỹ năng lập kế hoạch, hoạch định mục tiêu; tổ chức và sắp xếp công việc; trao đổi, tập
huấn cho nông dân và cán bộ nông thôn; đánh giá nguồn lực phát triển của cộng đồng trong
nông thôn;
- Có năng lực nhận thức và bắt kịp với những biến động của kinh tế thế giới;
- Hình thành được tư duy phân tích đa chiều;
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- Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thông thường (biên bản, báo cáo, đơn đề nghị,
thông báo, tờ trình, công văn, ...).
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và
phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục trên nền tảng luật pháp và có trách nhiệm với xã hội;
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Có ý thức học và tự học, kiên trì, chăm chỉ; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công
việc, yêu thích và gần gũi thiên nhiên;
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần tiên phong, sẵn sàng đương đầu với khó
khăn và rủi ro (sẵn sàng làm việc tại khu vực nông thôn và miền núi, vùng sâu, vùng xa);
- Tự chủ, trung thực, có tinh thần phê bình và tự phê bình;
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Trung thực, có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, tổ chức;
- Ứng xử có văn hóa; có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập;
- Chủ động, sẵn sàng học hỏi, có khát vọng vươn lên trong công việc, trong nghiên cứu,
quản lý và làm giàu chính đáng, hợp pháp;
- Tự tin trong môi trường làm việc với cộng đồng nông thôn và môi trường quốc tế;
- Có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau;
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật;
- Có phong cách sống và làm việc văn minh, trung thực, thẳng thắn;
- Có tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, theo dõi lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và tham khảo đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử của trường; được cấp thẻ
thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên và các thư viện
của Nhà trường.
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- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế,...
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do trường và Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các
khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: KINH TẾ
CHƢƠNG TRÌNH: THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Thương mại quốc tế
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn
nhân lực chất lượng cao trong quá trình hiện đại hoá đất nước và hội nhập toàn cầu; có khả năng
thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường; có đủ kiến thức và kỹ năng
nghề nghiệp; có bản lĩnh vững vàng, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt; có khả năng làm
việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả; có năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ trong lĩnh vực thương mại quốc tế trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là khu vực trung du và
miền núi phía Bắc.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU KHI TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên tƣ vấn, phân tích chính sách
Có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp trung ương và địa
phương; có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích thực trạng, đánh giá tác động của thương
mại quốc tế đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; trợ lý lập kế hoạch; trợ lý tư vấn giải pháp,
chính sách xúc tiến thương mại quốc tế. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên gia
phân tích, tư vấn, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói chung và
thương mại quốc tế nói riêng.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên, trợ lý
Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các vị trí có liên quan
đến ngoại thương như kinh doanh xuất nhập khẩu, Logistics, phát triển thị trường quốc tế, thanh
toán quốc tế, quan hệ quốc tế; Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể công tác tại các cơ quan – vụ viện về các vấn đề kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế.
2.3. Nhóm 3 - Giảng viên và nghiên cứu viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu
trong nước. Có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể: tham gia nghiên cứu về kinh tế và thương
mại; giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Thương mại quốc tế. Trong tương lai có
thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp.
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III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Thương mại quốc tế đạt yêu cầu về kiến thức
như sau:
- Vận dụng được các kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
để xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành
vi ứng xử hàng ngày;
- Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập,
nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn;
- Vận dụng được mô ̣t số kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để nhận định
vấn đề, lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;
- Nắm được các học thuyết kinh tế học cổ điển và hiện đại; hiểu và vận dụng các quy
luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường, các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực marketing, kế toán,
tài chính – tiền tệ;...
- Nắm vững các nghiệp vụ ngoại thương, các nguyên tắc đàm phán trong kinh doanh quốc
tế;
- Nắm vững và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực
thương mại;
- Phân tích được mô ̣t số vấ n đề kinh t ế quốc tế, từ đó nhận thức đúng đắn về cơ hội và
thách thức của ngành ngoại thương trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
- Sử dụng được các phương pháp phân tích kinh tế định tính và định lượng trong nghiên
cứu về lĩnh vực thương mại quốc tế;
- Tự cập nhật được kiến thức kinh tế, thương mại; Chuyển đổi và phát triển ngành nghề,
học tập ở bậc đào tạo Sau Đại học
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
- Có kỹ năng phát hiện vấn đề, mối tương quan giữa các vấn đề trong lĩnh vực Thương mại
quốc tế;
- Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin kinh tế;
- Có các kỹ năng cần thiết trong hoạt động thương mại quốc tế: hạch toán, lập kế hoạch
kinh doanh, điều hành các hoạt động giao nhận và kho vận quốc tế, thanh toán quốc tế, chăm
sóc khách hàng và đối tác,...
- Có khả năng tổng hợp, khái quát hóa, hình thành các giả thuyết, phân tích định tính và
định lượng vấn đề;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên, đề xuất giải pháp và kiến nghị
trong lĩnh vực Thương mại quốc tế;
- Biết cách nghiên cứu thực nghiệm, biết sử dụng các công cụ nghiên cứu, biết
cải tiến, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.
- Có khả năng kiểm định giả thuyết và phản biện;
- Có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công việc;
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- Có kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thông thường (biên bản, báo cáo, đơn đề nghị,
thông báo, tờ trình, công văn, ...).
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ, tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành và lãnh đạo nhóm; tạo động lực làm việc và
phát triển nhóm; có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục trên nền tảng luật pháp và có trách nhiệm với xã hội;
3.3. Về phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Có ý thức học và tự học. Quan tâm đến các vấn đề mang tính quốc tế, toàn cầu.
- Kiên trì, chăm chỉ; năng động, sáng tạo, nhiệt tình, say mê công việc;
- Có tinh thần tiên phong, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và rủi ro;
- Tự chủ, trung thực, có tinh thần phê bình và tự phê bình;
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Trung thực, có trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp, tổ chức;
- Nhận thức và bắt kịp với những biến động của kinh tế thế giới;
- Ứng xử có văn hóa; có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập;
- Tự tin trong môi trường làm việc tại các doanh nghiệp và môi trường quốc tế.
- Có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau;
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Có trách nhiệm với xã hội và tuân theo pháp luật;
- Có ý thức tự tôn dân tộc;
- Trung thực, thẳng thắn;
- Có tinh thần sáng tạo, đổi mới trong công việc mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, theo dõi lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và tham khảo đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử của trường; được cấp thẻ
thư viện để sử dụng tài liệu tại Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên và các thư viện
của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế,...
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- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do trường và Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các
khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH: QTKD TỔNG HỢP VÀ QTDN CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: QTKD Tổng hợp; QTDN Công nghiệp
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt;
nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản trị
doanh nghiệp; vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, có khả năng tạo lập
doanh nghiệp mới, nhằm phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, các địa phương, đặc biệt ở khu vực trung du miền núi phía Bắc.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU KHI TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên quản trị kinh doanh
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có đủ năng lực làm việc tại các
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; đảm đương tốt công việc của chuyên viên
làm việc tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế
hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức, tài chính ... hoặc thư ký, trợ lý giúp việc cho các nhà
quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các doanh nhân hay giám đốc điều hành,
giám đốc bộ phận, trưởng phòng ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước
ngoài.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên tƣ vấn và hoạch định chính sách
Có năng lực làm việc tại các bộ sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan quản lý nhà
nước về kinh tế, các tổ chức tư vấn quản trị kinh doanh; có thể đảm đương tốt các công việc: tư
vấn viên, trợ lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính
sách kinh doanh.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo,
quản lý trong các tổ chức kinh tế - xã hội.
2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
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Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quản trị
kinh doanh. Giảng dạy các môn học của ngành quản trị kinh doanh.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ cao
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Lĩnh hội được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu
chuyên sâu và giải quyết các vấn đề kinh doanh trong doanh nghiệp.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức kinh tế chung và các quy luật kinh tế thị trường làm
cơ sở xác lập khoa học cho việc ra quyết định quản trị.
Áp dụng được các kiến thức của ngành quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, quản trị
nhân lực, quản trị tài chính, sản xuất, marketing… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường, tham
gia đề xuất và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực hiện tốt các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm
tra và đánh giá trong thực tiễn quản trị kinh doanh nói chung cũng như trong các lĩnh vực hoạt
động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.
Có kiến thức thực tiễn về hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu
kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
Hình thành năng lực làm việc độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn kinh doanh.
Có năng lực nhận định tình huống, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết
định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh.
Có đủ năng lực phân tích tình hình môi trường kinh doanh để xây dựng phương án kinh
doanh phù hợp.
Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; sáng tạo, phát triển trong nghề
nghiệp; khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh kinh doanh, dám đương đầu với thử thách.
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3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ - tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh.
Sử dụng thành thạo các trang thiêt bị văn phòng, phục vụ có hiệu quả cho công việc
Có kỹ năng làm việc độc lập; tự học hỏi, tìm tòi và sáng tạo, làm việc có kế hoạch và
khoa học;
Có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm và
một số kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
3.3. Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Đạt được các phẩm chất đạo đức cá nhân như: có trách nhiệm công dân; ý thức tổ chức
kỷ luật lao động; tự tin, linh hoạt, kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhiệt tình, say mê sáng tạo, ...và
có khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Tự tin, kiên trì, theo đuổi mục tiêu và
quyết đoán trong kinh doanh; giữ chữ tín, tuân thủ các quy định của luật kinh doanh và cam kết
của các bên đối tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Tuân thủ pháp luật, sống và làm việc có trách
nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của
ngành quản trị kinh doanh trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử, được cấp thẻ thư viện để sử dụng
tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và các thư viện của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ...
- Sinh viên được tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo Quốc tế; nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và
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ngoài nước; tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề
nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƢƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƢƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Quản trị Kinh doanh Thương mại
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức
khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực
kinh doanh thương mại, vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu nhằm phục vụ
sự phát triển các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, tổ chức kinh tế - xã hội ở các địa phương
đặc biệt khu vực trung du miền núi phía Bắc.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU KHI TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên quản trị kinh doanh
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh thương mại có đủ năng lực làm việc
tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; đảm đương tốt công việc của chuyên
viên làm việc tại các phòng ban chức năng trong doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế
hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức, tài chính ... hoặc thư ký, trợ lý giúp việc cho các nhà
quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các doanh nhân hay giám đốc điều hành,
giám đốc bộ phận, trưởng phòng ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước
ngoài.
2.2. Nhóm 2 - Chuyên viên tƣ vấn và hoạch định chính sách
Có năng lực làm việc tại các bộ sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan quản lý nhà
nước về kinh tế, các tổ chức tư vấn kinh doanh; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn
viên, trợ lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính sách
kinh doanh thương mại.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo,
quản lý trong các tổ chức kinh tế - xã hội.
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2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kinh
doanh thương mại. Giảng dạy các môn học của ngành quản trị kinh doanh, kinh doanh thương
mại.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ cao
trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Lĩnh hội được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu
chuyên sâu và giải quyết các vấn đề kinh doanh trong doanh nghiệp.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức
chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp vào giải quyết và nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực
tiễn kinh doanh thương mại
Áp dụng được các kiến thức cơ bản của ngành quản trị kinh doanh như: quản trị chiến
lược, quản trị nhân lực, quản trị tài chính… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường, tham gia
đề xuất và thực hiện các kế hoạch kinh doanh thương mại của doanh nghiệp.
Thực hiện tốt các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm
tra và đánh giá trong thực tiễn quản trị kinh doanh thương mại nói chung cũng như quản trị các
lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh thương mại
Sử dụng các kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương mại: Quản trị doanh nghiệp
thương mại, marketing thương mại, dịch vụ; quản trị chuỗi cung ứng; quản trị kinh doanh
thương mại quốc tế; hành vi người tiêu dùng, thương mại điện tử, … vào các hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp.
Có kiến thức thực tiễn về hoạt động kinh doanh thương mại trong doanh nghiệp
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên
cứu kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh thương mại
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Hình thành năng lực làm việc độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề
phát sinh trong thực tiễn kinh doanh thương mại.
Nhận định được tình huống, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết định
để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh thương mại.
Có đủ năng lực phân tích tình hình môi trường kinh doanh để xây dựng phương án kinh
doanh thương mại phù hợp.
Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; sáng tạo, phát triển trong nghề
nghiệp.
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ - tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh.
Sử dụng thành thạo các trang thiêt bị văn phòng, phục vụ có hiệu quả cho công việc
Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học;
có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm và một số
kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
3.3. Phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Đạt được các phẩm chất đạo đức cá nhân như: có trách nhiệm công dân; ý thức tổ chức
kỷ luật lao động; tự tin, linh hoạt, kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhiệt tình, say mê sáng tạo, ...và
có khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Tự tin, kiên trì, theo đuổi mục tiêu và
quyết đoán trong kinh doanh; giữ chữ tín, tuân thủ các quy định của luật kinh doanh và cam kết
của các bên đối tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Tuân thủ pháp luật, sống và làm việc có trách
nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của
ngành kinh doanh thương mại trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
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- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử, được cấp thẻ thư viện để sử dụng
tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và các thư viện của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ...
- Sinh viên được tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo Quốc tế; nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước; tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề
nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: MARKETING
CHƢƠNG TRÌNH: MARKETING
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Marketing
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo cử nhân Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững
kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và những kỹ năng chuyên sâu về
marketing.
Có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách và tổ chức trong lĩnh vực marketing
nhằm phát triển các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, các địa phương, đặc biệt ở khu vực
trung du miền núi phía Bắc.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU KHI TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên marketing
Có khả năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến lĩnh vực marketing, có đủ năng
lực làm việc liên quan đến khoa học quản lý, quản trị nguồn nhân lực, chiến lược và chính sách
kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển văn hóa doanh nghiệp – xử lý xung đột, nghệ thuật
lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh.
Vị trí chuyên viên hoặc quản lý đảm nhiệm các công tác marketing trong mọi loại hình
doanh nghiệp. Công việc marketing xã hội, tổ chức sự kiện trong các tổ chức phi lợi nhuận, các
tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận.
2.2. Nhóm 2- Chuyên viên tƣ vấn và hoạch định chính sách marketing
Có năng lực làm việc tại các bộ sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan quản lý nhà
nước về kinh tế, các tổ chức tư vấn thị trường; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên,
trợ lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính sách
marketing. Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh
đạo, quản lý cao cấp về marketing.
2.3. Nhóm 3- Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quản trị
kinh doanh, giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực maketing
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Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ trong
lĩnh vực quản trị kinh doanh, chuyên sâu về marketing..
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Kiến thức
Lĩnh hội được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu
chuyên sâu và giải quyết các vấn đề kinh doanh trong doanh nghiệp.
Sử dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu
chuyên sâu về marketing vào giải quyết và nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh
doanh.
Hoạch định và phân tích công việc, tư duy chiến lược, lãnh đạo, tổ chức, ra quyết định
marketing.
Nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm nhận diện các cơ hội marketing và lựa chọn thị
trường mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện, giám sát và kiểm tra hoạt động
marketing.
Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để nghiên cứu hành vi khách hàng và hoạch định
chiến lược marketing mix. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm tạo lợi
thế cạnh tranh.
Có kiến thức thực tiễn về hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên
cứu kiến thức trong lĩnh vực marketing.
Phát triển kỹ năng truyền thông, tổ chức sự kiện trong môi trường làm việc và tạo dựng
kỹ năng tương tác cá nhân.
Có khả năng nhận định tình huống marketing, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế
hoạch, ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động marketing của doanh
nghiệp.
Nhận thức được bối cảnh môi trường kinh doanh nhằm phát triển các chương trình
marketing hiệu quả. Có kỹ năng lập báo cáo marketing và truyền đạt tốt ý tưởng kinh doanh,
ứng xử chuyên nghiệp với các hành vi khách hàng.
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Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển
nghề nghiệp.
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ - tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh.
Sử dụng thành thạo các trang thiêt bị văn phòng, phục vụ có hiệu quả cho công việc.
Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học;
có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm.Có khả
năng tổ chức, điều hành hoạt động, cuốn hút các thành viên làm việc theo nhóm.
3.3. Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức
3.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Đạt được các phẩm chất đạo đức cá nhân như: có trách nhiệm công dân, ý thức tổ chức
kỷ luật lao động; tự tin, linh hoạt, kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhiệt tình, say mê sáng tạo, dám
đương đầu với thử thách và khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia
marketing cao cấp
3.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Tự tin, kiên trì, theo đuổi mục tiêu và
quyết đoán trong kinh doanh; linh hoạt, mềm dẻo trong các tình huống; giữ chữ tín, tuân thủ các
quy định của luật kinh doanh và cam kết của các bên đối tác.
3.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp luật,
sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc,
hiểu biết vai trò của marketing để nâng cao giá trị của cuộc sống.
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử, được cấp thẻ thư viện để sử dụng
tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và các thư viện của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ...
- Sinh viên được tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức; có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
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tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo Quốc tế; nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước; tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề
nghiệp và kỹ năng mềm.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
CHƢƠNG TRÌNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 871/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTKT ngày 19 tháng 9 năm 2013
của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD)
I. GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung
- Tên chương trình: Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn
- Trình độ đào tạo: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
1.2. Mục tiêu chƣơng trình
Đào tạo của nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt,
nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu
trong ngành khách sạn – du lịch.
Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chính sách trong doanh
nghiệp; tổ chức hoạt động kinh doanh và có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới góp phần cho sự
phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và khách sạn, đặc biệt ở khu vực trung du
miền núi phía Bắc.
II. VỊ TRÍ CÔNG TÁC CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM SAU KHI TỐT NGHIỆP
2.1. Nhóm 1 - Chuyên viên quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn
Có khả năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh
dịch vụ, có đủ năng lực làm việc liên quan đến khoa học quản lý, quản trị nguồn nhân lực, chiến
lược và chính sách kinh doanh, quản trị sản xuất và tác nghiệp, phát triển văn hóa doanh nghiệp
– xử lý xung đột, nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán trong kinh doanh du lịch –
khách sạn.
Triển vọng trong tương lai có thể đảm nhận được các công việc sau: Giám đốc điều hành,
giám đốc bộ phận; Trưởng bộ phận hoặc chuyên viên về hoạch định kế hoạch quản trị chiến
lược, phát triển thị trường, quản trị nhân lực của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn - du lịch.
2.2. Nhóm 2 – Chuyên viên tƣ vấn và hoạch định chính sách phát triển du lịch
Có năng lực làm việc tại các bộ sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan quản lý nhà
nước về du lịch, các tổ chức tư vấn du lịch; có thể đảm đương tốt các công việc: tư vấn viên, trợ
lý phân tích, lập báo cáo về thị trường và tham gia hoạch định, xây dựng chính sách phát triển
du lịch .
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo,
quản lý trong các cơ quan quản lý về du lịch.

Page 46 of 49

2.3. Nhóm 3 - Nghiên cứu viên và giảng viên
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học về
lĩnh vực kinh doanh dịch vụ . Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh
doanh dịch vụ, khách sạn – du lịch. Giảng dạy các môn học của ngành quản trị kinh doanh
khách sạn du lich.
Triển vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ cao
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn.
III. CHUẨN ĐẦU RA
3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
Lĩnh hội được các kiến thức về lý luận Chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để
xác lập thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng
ngày. Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên
cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế vào giải
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
Vận dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành làm nền tảng nghiên cứu
chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn kinh doanh lữ hành và khách sạn.
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức kinh tế chung và các quy luật kinh tế thị trường làm
cơ sở xác lập khoa học cho việc ra quyết định trong kinh doanh dịch vụ du lịch.
Hoạch định các chiến lược kinh doanh du lịch trên cơ sở phân tích cơ hội của môi trường
và nguồn lực của doanh nghiệp.
Thiết kế, tổ chức và điều hành hoạt động lữ hành và quản lý khách sạn đáp ứng yêu cầu
của khách hàng và đảm bảo cạnh tranh.
Vận dụng tốt các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra
và đánh giá trong thực tiễn quản trị kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động
khác nhau của một tổ chức kinh doanh lữ hành và khách sạn
Nắm vững các kiến thức nghiệp vụ phục vụ khách hàng, thực thi kế hoạch kinh doanh du
lịch. Có hiểu biết về văn hóa bản địa, có kiến thức thực tiễn về quản trị kinh doanh lữ hành và khách
sạn.
3.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng
3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên
cứu kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh lữ hành và khách sạn, nhận định, phát hiện tình
huống và ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh mềm dẻo,
linh hoạt.
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Nhận thức được bối cảnh môi trường kinh doanh nhằm phát triển các chương trình kinh
doanh lữ hành và khách sạn có hiệu quả. Tự tin trong giao tiếp, có khả năng truyền đạt tốt ý
tưởng và ứng xử chuyên nghiệp với các hành vi khách hàng.
Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển
trong nghề nghiệp.
Hình thành khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát
sinh trong thực tiễn kinh doanh. Khả năng làm việc độc lập cao, chủ động trong mọi tình huống.
Phối hợp và tổ chức tốt các hoạt động nghiệp vụ du lịch trong quá trình phục vụ khách
hàng.
3.2.2. Kỹ năng ngoại ngữ - tin học
- Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, có chứng chỉ tin học
quốc tế IC3 hoặc tương đương;
- Có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc tương đương.
3.2.3. Kỹ năng mềm
* Kỹ năng mềm
Có các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh, tự tin
trong giao tiếp, thuyết trình với khách hàng
Sử dụng thành thạo các trang thiêt bị văn phòng, phục vụ có hiệu quả cho công việc.
Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học;
có kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm.Có khả
năng tổ chức, điều hành hoạt động, cuốn hút các thành viên làm việc theo nhóm.
Sẵng sàng tham gia tích cực làm việc theo nhóm, tổ chức, điều hành hoạt động nhằm
cuốn hút các khách hàng tham gia dịch vụ.
2.3. Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức
2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
Đạt được các phẩm chất đạo đức cá nhân như: có trách nhiệm công dân, ý thức tổ chức
kỷ luật lao động; tự tin, linh hoạt, nhiệt tình, say mê sáng tạo, dám đương đầu với thử thách,
hiểu biết và tôn trọng các giá trị văn hóa dân tộc..., có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh.
Thể hiện tinh thần sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ trong quan hệ với đồng
nghiệp và khách hàng
2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Đạt được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Tự tin, kiên trì, theo đuổi mục tiêu và
quyết đoán trong kinh doanh; linh hoạt, mềm dẻo trong các tình huống; giữ chữ tín, tuân thủ các
quy định của luật kinh doanh và cam kết của các bên đối tác.
- Thể hiện ý thức trách nhiệm công dân; chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đúng
đắn; tôn trọng ý thức kỷ luật và cân nhắc sự ảnh hưởng của các bên hữu quan trong kinh doanh
du lịch
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2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: Chấp hành các qui định của nhà nước và pháp
luật, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của
dân tộc, hiểu biết vai trò của hoạt động du lịch trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc
sống
IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
4.1. Điều kiện tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo
4.2. Điều kiện thực hiện chƣơng trình
- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả
học tập và lấy đề cương môn học trên cổng thông tin điện tử, được cấp thẻ thư viện để sử dụng
tài liệu tại Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên và các thư viện của Nhà trường.
- Sinh viên học theo học chế tín chỉ, năm thứ 3 đi thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ...
- Sinh viên được tham gia các Hội nghị, hội thảo khoa học do Trường, Đại học Thái
Nguyên tổ chức. Có cơ hội tham gia học chương trình thứ 2 tại Trường, học theo chương trình
tiên tiến, học theo chương trình liên kết đào tạo Quốc tế. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại
khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Page 49 of 49

