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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

1. Một số thông tin về chƣơng trình đào 

tạo 

Tên ngành: Quản trị kinh doanh 

- Mã số ngành đào tạo:   52310104 

- Trình độ đào tạo:            Đại học 

- Thời gian đào tạo:          4 năm 

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: 

   Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh 

   (chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế) 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa 

Quản trị kinh doanh  Trường ĐHKT-

ĐHQGHN 

2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân có chất lượng đạt trình độ 

quốc tế trong lĩnh vựcquản trị kinh doanh, có 

khả năng tác nghiệp, kinh doanh, phân tích, 

đánh giá, nghiên cứu, giảng dạy về QTKD 

tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

(công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu 

tư nước ngoài, công ty đa quốc gia, các tập 

đoàn...), các cơ sở giáo dục đại học, các viện 

nghiên cứu và các tổ chức khác; có thể tiếp 

tục tự học, tham gia học tậpở bậc học cao 

hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành 

doanh nhân, lãnh đạo, chuyên gia cao cấp 

trong lĩnh vực QTKD. 

3. Thông tin tuyển sinh 

 Đối với sinh viên là công dân Việt Nam 

 Hình thức tuyển sinh: Tuyển sinh 

theo qui định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, ĐHQGHN. 

 Đối tượng dự thi:  

+ Thi tuyển: thí sinh có trình độ tốt 

nghiệp THPT tham gia kỳ thi tuyển sinh 

hàng năm đáp ứng được các yêu cầu tuyển 

sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế. 

+ Đối tượng được xét tuyển bổ 

sung: Các thí sinh đã trúng tuyển váo các 

 PART I: GERNERAL INTRODUCTION TO 

INTERATIONAL STANDARD PROGRAM 

 

1. General Information 

 

-Major:  Business Aministration 

- Code:            52310104 

- Level:           Bachelor 

-Duration:        4 years of full – time study 

- Name on graduated dregree: 

Bachelor in Business Aministration  

(International Standard Program) 

- Unit in charge of educational training: 

Faculty of Business Administration – University of 

Economics and Business–Vietnam National University 

2. Learning Goal 

Training Bachelor of Business Administration at 

international standard, who are capable of working, 

analyzing, researching, teaching and implementing 

activities in the field of business administration at 

enterprises (joint ventures, foreign capital and 

multinational companies and groups...), 

universities, institutions and other organizations; be able 

to continue study to participate in higher education, to 

gain experience to become leaders, senior experts in 

business administration. 

 

 

 

3. Applying Information 

* For Vietnamese citizen 

-How to apply: Follow the regulation of Ministry of 

Education and Training(Moet), VNU 

-Who can apply: 

+ Applicant who are high school graduates can do the 

annual entrance exam and meet the requirement of Moet 

and VNU 

+ Applicant who matriculated in a member university of 

VNU and have high score in entrance exam in the same 

year and the same band (at least equal to matriculated 

score of Business Aministration), and meet the 

requirement of the university 



trường Đại học thành viên của ĐHQGHN, 

đạt kết quả cao trong kỳ thi truyển sinh 

cùng năm, cùng khối thi (ít nhất bằng với 

điểm trúng tuyển ngành Quản trị kinh 

doanh) và có đủ các điều kiện khác theo 

quy định của Ban điều hành Nhiệm vụ 

chiến lược của trường ĐH kinh tế.  

 Khối thi: A, A1, D1 

 Đối với sinh viên quốc tế và sinh viên 

thuộc diện trao đổi 

 Sinh viên quốc tế: 

+ Đã tốt nghiệp chương trình trung 

học phổ thông hoặc tương đương. 

  + Có đủ trình độ tiếng Việt và trình độ 

tiếng Anh IELTS tương đương IELTS 6.0 

  + Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên 

cứu theo xác nhận của các tổ chức y tế có 

thẩm quyền 

  + Có đủ khả năng về tài chính đảm 

bảo học tập, nghiên cứu và sinh hoạt (đối với 

lưu học sinh đăng ký học theo diện tự túc 

kinh phí) 

 Sinh viên trao đổi theo thỏa thuận 

hợp tác 

 + Tiếp nhận theo thỏa thuận của các hiệp 

hội do ĐHQGHN kí kết với các trường đối 

tác hoặc ĐHKT-ĐHQGHN kí kết với các 

trường đối tác. 

4. Điều kiện nhập học 

- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào ngành 

Quản trị kinh doanh đạt chuẩn quốc tế 

- Thí sinh phải làm thủ tục đăng kí nhập học 

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhập học theo 

qui định của trường 

- Khi nhập học, thí sinh trúng tuyển thực 

hiện đầy đủ các qui định theo Giấy triệu tập 

thí sinh trúng tuyển 

5. Điều kiện tốt nghiệp 

- Trong thời gian học tập tối đa của khóa 

học; 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh 

viên không đang trong thời gian truy cứu 

trách nhiệm hình sự; 

 

 

 

 

 

 

 

-Major: A, A1, D1 

*For international students 

 International students 

+ Graduated from Highschool 

  + English proficiency equal IELTS 6.0 

          + Vietnamese proficiency: level C  

  + Physical ability which certified by a competent 

medical organization. 

  + Having sufficient financial capability to ensure 

learning and research activities (For students who enroll 

in self-sponsored funds) 

 

 

 

 Exchange students 

 + Under agreement signed by VNU partners and UEB 

partners 

 

 

 

 

4. Enrollment 

- Candidates who have enough matriculated score to 

Business Administration, International Standard 

Program 

- Candidates have to complete the enroll procedure 

before at least 15 days from the enroll day following 

UEB’s requirement. 

- When applicants enroll, they must do all 

requirements of the summones  

5. Graduated requirement 

- In the permitted maximum duration 

- Until graduation, students are not in prosecuted 

penal liability 

- Accumulate required credits in the curriculum 

- Accumulate GPA from 2.50 or higher 



- Tích lũy đủ số tín chỉ qui định trong 

chương trình đào tạo; 

- Điểm trung bình chung tích lũy của khóa 

học đạt từ 2.50 trở lên 

- Đạt trình độ tiếng Anh C1 hoặc tương 

đương IELTS 6.0 

- Có 5 chứng chỉ kỹ năng mềm;  

- Được đánh giá đạt các môn học Giáo dục 

quốc phòng – anninh, Giáo dục thể chất.  

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.  Kiến thức: 

 Vận dụng khối kiến thức chung 

của ĐHQGHN vào nghề nghiệp và 

cuộc sống. 

 Vận dụng khối kiến thức toán, 

khoa học tự nhiên và kiến thức cơ 

bản của nhóm ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh vào giải quyết 

những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến ngành đào tạo. 

 Áp dụng các kiến thức cơ bản 

trong quản trị kinh doanh như: quản 

trị chiến lược, nhân lực, marketing, 

tài chính - kế toán... để phân tích, 

đánh giá tình hình thị trường; tham 

gia đề xuất, và thực hiện các kế 

hoạch: kinh doanh và marketing, 

nhân sự, tài chính của doanh nghiệp. 

 Phân tích, đánh giá và vận dụng 

được các kiến thức đã học liên quan 

đến quản trị sự thay đổi; quản trị văn 

hóa công ty, hành vi của tổ chức; 

đàm phán và giải quyết các xung đột 

nghề nghiệp… để có thể khởi nghiệp 

và quản trị tốt một doanh nghiệp 

trong môi trường trong nước và quốc 

tế. 

 Vận dụng kiến thức thực tế, thực 

tập, cử nhân quản trị kinh doanh đạt 

trình độ quốc tế bước đầu hiểu thực 

tiễn hoạt động kinh doanh trong 

- English level equivalent to IELTS 6.0 or C1 

- 5 soft skill certificates 

- Pass the courses of National Defense and Security 

Education, Physical Education 

 

 

 

 

 

PART II: EXPECTED LEARNING OUTCOMES 

 

1. Knowledge competence; 

 Applying general knowledge on career and 

life. 

 Applying knowledge of mathematics, natural 

science and basic business administration 

knowledge on dealing with theoretical and 

practical issues relating to the major. 

 Applying the basic knowledge of finance, 

currency, accounting, strategic management as 

well as production operation, marketing, human 

resources... to work in the field of business 

administration. 

 Apply practical knowledge, practice, bachelor 

of business administration initially have 

practical knowledge, be familiar with the work 

in the future. 

 Employing the knowledge of practice and 

probation, bachelor to fulfill the assigned tasks. 

 Employing the theoretical and practical 

knowledge to analyze, synthesize and deal with 

specific research issues in business 

administration and to finish graduation theses in 

English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



doanh nghiệp và có định hướng rõ 

ràng hơn về nghề nghiệp. 

  Sử dụng các kiến thức đã được 

trang bị để phân tích, đánh giá và 

tổng hợp một vấn đề nghiên cứu cụ 

thể trong lĩnh vực quản trị kinh 

doanh; viết được khóa luận tốt 

nghiệp bằng tiếng Anh. 

2.  Kỹ năng 

2.1. Các 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. 

 Có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, 

phát hiện và giải quyết vấn đề trong 

lĩnh vực quản trị kinh doanh . 

 Có thể nhận thức được bối cảnh xã 

hội, ngoại cảnh và bối cảnh tổ chức 

để áp dụng vào các hoạt động trong 

lĩnh vực QTKD. 

  Có năng lực vận dụng kiến thức, 

kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực 

sáng tạo, phát triển trong nghề 

nghiệp. 

2.2. Kỹ năng mềm 

 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 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt (kỹ năng 

thuyết trình và đàm phán trong kinh 

doanh; kỹ năng giao dịch qua điện 

thoại, e-mail), giao tiếp thành thạo 

bằng tiếng Anh với trình độ tương 

đương IELTS 6.0 trở lên. 

 Có thể dùng thành thạo Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point) 

và một số phần mềm thống kê trong 

phân tích kinh doanh; có thể sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skills: 

2.1.Professional skills 

 The ability to argue, think systematically, 

research and resolve issues in the field of business 

administration. 

 Having professional reasoning skills, research, 

discovery and problem solving in the field of 

business administration. 

 May be aware of social context, external 

environment and organizational context to apply to 

activities in business administration. 

 Ability to apply knowledge and skills into 

practice, initially forming creative capability in 

career development. 

 

 

 

 

2.2.Soft skills: 

 Having the ability to work independently and in 

team; self-learning and research, working due to 

plans and scientifically; having time management 

skill, individual assignment allocating. 

 Having good communication skills 

(presentation and negotiation skills in business; 

transaction skill via telephone, e-mail), 

communicate in English of 4.0 IELTS competence 

or higher. 

 Having ability to use Microsoft Office 

proficiently (Word, Excel, Power Point) and 

statistical and analyzing software, internet and 

office equipment. 

 

 

 

 



thành thạo Internet và các thiết bị văn 

phòng. 

3. Về phẩm chất đạo đức 

 Có các phẩm chất đạo đức cá nhân 

như: Tự tin, linh hoạt, dám đương 

đầu với rủi ro, nhiệt tình, say mê 

sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết 

văn hóa..., có khả năng thích ứng cao 

với hoàn cảnh, thích đương đầu với 

thử thách và khát vọng trở thành 

doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia 

cao cấp. 

 Có các phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp như: Mạo hiểm và quyết 

đoán trong kinh doanh; khả năng làm 

việc dưới áp lực cao và môi trường 

biến động; giữ chữ tín và cam kết, 

tuân thủ nội quy, quy định của doanh 

nghiệp trong nước và quốc tế. 

 Có các phẩm chất đạo đức xã hội 

như: Tôn trọng pháp luật, làm việc 

với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống 

tích cực, và có tinh thần hướng về 

cộng đồng. 

4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau 

khi tốt nghiệp 

Nhóm 1: Chuyên viên (chuyên viên 

marketing, bán hàng, nhân sự, kế 

toán...): Có khả năng thích ứng trong môi 

trường công việc có tính cạnh tranh cao, 

có đủ năng lực làm việc tại các doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức khác 

trong và ngoài nước; có thể đảm nhận các 

công việc như bán hàng, marketing, tài 

chính, nhân sự....; triển vọng phát triển 

trong tương lai có thể trở thành trưởng các 

phòng/ban, giám đốc bộ phận và dự án, 

giám đốc, tổng giám đốc. 

Nhóm 2 - Trợ lý và thư ký: Có khả năng 

đảm nhận công việc trợ lý hoặc thư ký ban 

giám đốc, hội đồng quản trị, trợ lý giám 

đốc của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 

 

 

3. Ethical Qualities 

 Personality: Self-confident, dynamic, enthusiastic, 

risk-taking, self-respecting, cultural understanding, 

highly adaptable to new circumstances, standing 

ready to deal with challenges and aspirations to 

become entrepreneurs, leaders, senior experts. 

 Professional morality: Having the passion for 

research and discovering knowledge, responsible, 

adapting to multicultural environment, disciplined 

with domestic and international enterprises’ 

regulations. 

 Social morality: Law-abiding, working with mental 

discipline, positive lifestyle and attitude towards 

the community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Career orientation for Bachelor of Business 

Administration 

 

Group1 - Specialist: Being adaptable to high 

competitive working environment, capable to work at 

enterprises, economic organizations and other 

international organizations; can be responsible for tasks 

of sales, marketing, finance, human resources...; in the 

future a BBA can become manager of departments, 

project manager or CEO. 

 

 

 

 

 

Group 2 - Analyst and consultant of business 

administration: Being capable to work at business 

administration consulting organizations, relating 

ministries, departments and sectors; can assume the 



và các tổ chức khác trong và ngoài nước; 

có thể đảm nhận các công việc: trợ lý phân 

tích, tổng hợp các báo cáo và tham mưu về 

các mảng hoạt động trong doanh nghiệp 

như chiến lược kinh doanh, nhân lực, 

marketing, tài chính, hỗ trợ trong giao dịch 

với đối tác, sắp xếp kế hoạch công tác cho 

lãnh đạo...; triển vọng trong tương lai có 

thể trở thành trưởng các bộ phận/phòng, 

ban, giám đốc bộ phận, giám đốc, tổng 

giám đốc. 

Nhóm 3 – Doanh nhân: Có khả năng tự 

khởi nghiệp, tạo lập và điều hành quản lí 

doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ và vừa. 

tasks such as: analyzing assistant and market reports on 

business development and assistant for business strategy 

implementation, human resource planning, 

establishment... of the enterprise; in the future can 

become analysts, consultants, leaders of business and 

organizations. 

 

 

 

 

 

 

Group 3 – Businessman: Having the ability to start a 

business, create and operate a small and medium 

business 

 

III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CURRICULUM)  

 

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó: 

Total number of credits required: 140 credits, included: 

-  Khối kiến thức chung trong ĐHQGHN:                                            37 tín chỉ 

General Courses                                                                       37 credits 

             (Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và kỹ năng mềm) 

(not include courses of Gymnastics, National Defense Training and Social Skills) 

            - Khối kiến thức chung theo lĩnh vực                                      10 tín chỉ 

Courses of specific field                            10 credits 

            - Khối kiến thức của khối ngành     23 tín chỉ 

General basic courses of disciplines                23 credits 

             + Bắt buộc                                    18 tín chỉ 

Selective      18 credits 

 + Tự chọn                                                   5/10 tín chỉ 

 Elective 5/10 credits 

- Khối kiến thức của nhóm ngành                                                21 tín chỉ 

Basic courses of disciplines groups                                                21 credits 

+ Bắt buộc                                    15 tín chỉ 

Selective      15 credits 

 +Tự chọn                                                       6/12 tín chỉ 

 Elective 6/12 credits 

- Khối kiến thức ngành và bổ trợ     38 tín chỉ 

Discipline courses       38 credits 

              + Bắt buộc                                   18 tín chỉ 

Selective                                    18 credits 



              + Tự chọn                                                       20/62 tín chỉ 

 Elective                                                       20/62 credits 

- Khối kiến thức thực tập và khóa luận tốt nghiệp  11 tín chỉ 

Internships and graduate thesis     11 credits 

STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Language 

Teaching 

Số tín chỉ 

Number 

of Credits 

Giờ tín chỉ 

Credit hours 
Môn học 

tiên quyết 

Prerequisite 
Lý thuyết 

Theoretical 
Thực hành 

Practical 
Tự học 

Self-Study 

I 

Khối kiến thức chung (General Courses)  

Không kể các môn học từ 10-13 

(not include the courses from 10th -13th ) 
 37     

1 PHI1004 

Những nguyên lí của chủ 

nghĩa Mác-Lê nin 1 
Basic Principles of Marxism-

Leninism 1 

V 2 21 5 4  

2 PHI1005 

Những nguyên lí của chủ 

nghĩa Mác-Lê nin 2 
Basic Principles of Marxism-

Leninism 2 

V 3 32 8 5 PHI1004 

3 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh Ideology 

V 2 20 8 2  

4 HIS1002 

Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam 
Revolutionary policy of the 

Vietnam Communist Party 

V 3 35 7 3 POL1001 

5 FLF1105 
Tiếng Anh A1 
English Level A1 

E 4 16  40 4  

6 FLF1106 
Tiếng Anh A2 
English Level A2 

E 5 20 50 5 FLF1105 

7 FLF1107 
Tiếng Anh B1 
English Level B1 

E 5  20 50 5 FLF1106 

8 FLF1108 
Tiếng Anh B2 
English Level B2 

E 5 20 50 5 FLF1107 

9 FLF1109 
Tiếng Anh C1 
English Level C1 

E 5 20 50 5 FLF1108 

10 INT1004-E 
 Tin học cơ sở 
Basic Informatics 

E 3 17 28   

11  
Giáo dục thể chất 
Physical Education 

V 4 4 52 4  

12  
Giáo dục quốc phòng 

National Defense Education 
V 7 53 42 10  

13  
Kĩ năng mềm 

Soft Skills 
E 3 21 5 4  

II 
Khối kiến thức theo lĩnh vực 

Courses of specific field 
 10     

14 MAT1092-E 
Toán cao cấp 
Advanced Mathematics 

E 4 35 15 10  

15 MAT1101-E 
Xác suất và thống kê 
Probability and Statistics 

E 3 40 2 3 MAT1092-E 

16 MAT1005-E 
Toán kinh tế 
Mathematics for Economists 

E 3 26 19  MAT1101-E 

III 
Khối kiến thức theo ngành 

General basic courses of disciplines   
 23     

III.1 
Các môn bắt buộc 

Selective courses 
 18     

17 INE1050-E 
Kin tế vi mô 
Microeconomics 

E 3 25 5 15 INE1050-E 

18 INE1051-E 
Kinh tế vĩ mô 
Macroeconomics 

E 3 25 5 15 INE1051-E 

19 PEC1052 
Lịch sử kinh tế Việt Nam 
History of Vietnamese Economy 

V 2 20 10   

20 THL1057-E 
Nhà nước và pháp luật đại cương 

Introduction to State and Law 
E 2 25 5   



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Language 

Teaching 

Số tín chỉ 

Number 

of Credits 

Giờ tín chỉ 

Credit hours 
Môn học 

tiên quyết 

Prerequisite 
Lý thuyết 

Theoretical 
Thực hành 

Practical 
Tự học 

Self-Study 

21 BSA2004-E 
Quản trị học 

Management  
E 3 35 10   

22 INE1052-E 
Kinh tế lượng 

Econometrics 
E 3 22 21 2 

INT1004-E 

MAT1101-E 

INE1051-E 

23 BSA 2010 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

Business Ethical  and corporate 

culture 

V 2 18 10 2  

III.1 
Các môn tự chọn  

Elective Courses 
 5/10     

24 BSA1056-E 
Giao tiếp kinh doanh 

Business Communication 
E 3 35 10   

25 BSA3051-E 
Nghiên cứu hành vi và xã hội 

Behavior and Social Research 
E 3 33 10 2  

26 BSA1054-E 
Kỹ năng làm việc theo nhóm 

Teamwork skills 
E 2 20 10   

27 HIS1055-E 
Lịch sử văn minh thế giới 

Civilization World History 
E 2 18 10 2  

IV 
Khối kiến thức theo nhóm ngành 

Basic courses of disciplines groups 
 21     

IV.1 
Các môn học bắt buộc 

Selective courses 
 15     

28 BSA2018-E 
Tài chính doanh nghiệp 1 

Introduction to Finance 
E 3 35 8 2 BSA2001-E 

29 BSA2001-E 
Nguyên lí kế toán 

Principle of Accounting 
E 3 15 28 2  

30 BSA2002-E 
Nguyên lý Marketing 

Marketing 
E 3 35 5 5  

31 BSA2014-E 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

Production and Operations 

Management 
E 3 35 8 2  

32 INE2028-E 
Kinh doanh quốc tế 

International Business 
E 3 35 8 2 INE1051-E 

IV.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses 
 6/12     

33 BSA1057-E 
Nghệ thuật và nhân văn 

Arts and Humanity 
E 3 35 10   

34 BSA3028-E 

Đàm phán và giải quyết xung đột 

Negotiation and Conflict 

Resolution 
E 3 35 8 2  

35 MNS3010-E 
Hành vi tổ chức 

Organizational Behavior 
E 3 35 8 2  

36 BSA3052-E 

Lí thuyết trò chơi và ra quyết 

định kinh doanh 

Game Theory and Business 

Decisions 

E 3 35 8 2 INE1050-E 

V 
Khối kiến thức ngành 

Discipline courses  
      

V.1 
Các môn học bắt buộc  

Selective Courses 
 18     

37 BSA2005-E 
Quản trị chiến lược 

Strategic Management 
E 3 22 22 1 BSA2004-E 

38 BSA2006-E 
Quản trị nguồn nhân lực 

Human Resources Management 
E 3 35 8 2  

39 BSA2022-E 
Lãnh đạo 

Leadership 
E 3 35 8 2  

40 BSA3050-E 
Nghiệp chủ 

Entrepreneurship 
E 3 35 8 2  

41 BSA3054-E 
Quản trị công ty 

Corporate Governance 
E 3 35 8 2  

42 BSA3055-E 

Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 

Innovation Management and 

Change 
E 3 35 8 2  



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Language 

Teaching 

Số tín chỉ 

Number 

of Credits 

Giờ tín chỉ 

Credit hours 
Môn học 

tiên quyết 

Prerequisite 
Lý thuyết 

Theoretical 
Thực hành 

Practical 
Tự học 

Self-Study 

V.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses 
 20/62     

V.2.1 
Các môn học chuyên sâu 

Specific courses 
      

V.2.1.1 
Các môn học chuyên sâu về kế toán 

Accounting Specialization 
      

43 BSA3007-E 
Kế toán quản trị 

Managerial Accounting 
E 3 35 8 2 BSA2001-E 

44 BSA2013-E 
Phân tích báo cáo tài chính 

Financial Statement Analysis 
E 3 30 13 2 BSA2018-E 

45 BSA3009-E 
Kiểm toán căn bản 

Auditing 
E 3 35 5 5 BSA2001-E 

46 FIB3028-E 
Chuyên đề kế toán 

Special Topics 
E 2 20 10  BSA2001-E 

V.2.1.2 
Các môn học chuyên sâu về tài chính 

Finance Specialization 
      

47 INE3057-E 
Đầu tư 

Investments 
E 3 35 8 2 INE1051-E 

48 FIB3030-E 
Tài chính doanh nghiệp 2 

Corporate Finance 
E 3 35 10  BSA2018-E 

49 FIB2003-E 

Các thị trường và định chế tài 

chính 

Financial Institutions and 

Markets 

E 3 35 5 5 INE1051-E 

50 FIB3031-E 
Chuyên đề tài chính 

Special Topics 
E 2 20 10  BSA2018-E 

V.2.1.3 
 Các môn học chuyên sâu về Marketing 

Marketing Specialization 
      

51 BSA3013-E 
Hành vi khách hàng 

Consumer Behavior 
E 3 35 8 2 BSA2022-E 

52 BSA3012-E 
Nghiên cứu Marketing 

Marketing Research 
E 3 35 8 2 BSA2022-E 

53 BSA3053-E 
Bán lẻ 

Retail 
E 3 35 5 5 BSA2022-E 

54 BSA3033-E 
Quản trị chiến lược thương hiệu 

Strategic branding management 
E 3 35 5 5 BSA2022-E 

55 BSA3034-E 
Chuyên đề Marketing 

Special Topics 
E 2 20 10  BSA2022-E 

V.2.1.4 
Các môn học chuyên sâu về Quản trị sản xuất 

 Operations Management Specialization      

56 BSA3035-E 
Các mô hình ra quyết định 

Decisions Models 
E 3 35 5 5 INE1050-E 

57 BSA3036-E 
Quản trị dự án 

Project Management 
E 2 20 10  BSA2014-E 

58 BSA3037-E 
Chuyên đề quản trị sản xuất 

Special Topics 
E 2 20 10   

V.2.2 
Các môn học bổ trợ  

Supporting Courses  

59 INE3001-E 
Thương mại quốc tế 

International Trade 
E 3 35 5 5 INE1051-E 

60 INE3058-E 
Thương mại điện tử 

E-Commerce 
E 3 35 5 5 

INT1104-E 

INE1051-E 

61 FIB3024-E 
Bất động sản 

Real Estate 
E 2 20 10  INE1051-E 

62 INE3056-E 
Chuyên đề kinh tế học 

Special Topics 
E 2 20 10  INE1051-E 

63 BSA3038-E 
Luật kinh doanh 

Business Law 
E 2 20 5 5 THL1057-E 

64 BSA3040-E 

Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

Corporate Social Responsibility 
E 3 35 5 5  



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 

Language 

Teaching 

Số tín chỉ 

Number 

of Credits 

Giờ tín chỉ 

Credit hours 
Môn học 

tiên quyết 

Prerequisite 
Lý thuyết 

Theoretical 
Thực hành 

Practical 
Tự học 

Self-Study 

65 BSA3042-E 

Môi trường xã hội, chính trị, luật 

pháp và đạo đức 

Social, Political, Legal and 

Ethical Environment 

E 3 35 5 5  

66 BSA3044-E 
Chuyên để kinh tế học 

Special Topics 
E 2 20 10   

VI Internship and graduate thesis  E     

67 BSA4001-E 
Thực tập 1 

Internship 1 (the second year) 
E 2  15   

68 BSA4002-E 
Thực tập 2 

Internship 2 (the third year) 
E 2  15   

69 BSA4052-E 
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduate thesis 
E 7     

   Total   140     

* Các môn học có mã E sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh 

Subjects with course code E are will be taught in English 

  

3. Các môn học hình thành kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra đã công bố (theo 

thứ tự các môn học của CTĐT) 

PROGRAM EXPECTED LEARNING OUTCOME - Courses’ expected learning outcome Matrix  

 

Số 

TT 

No 

Môn học 

Course name 

Chuẩn Đầu Ra 

Learning Outcome 

Kiến thức 

Knowledge 

Kỹ năng 

Skills 

Phẩm chất 

đạo đức 
Moral qualities 

KT

1 

KT

2 

KT

3 

KT

4 

KT

5 

KT

6 

KN

1 

KN

2 

KN

3 

KN

4 

KN

5 

KN

6 

KN

7 

PC

1 

PC

2 

PC

3 

I 

Khối kiến thức chung 

(Không tính các môn học từ 10
th

 

-13
th

) 

General Courses (not include 

the courses from 10
th

 -13
th

 ) 

                

1  

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 1 

Basic Principles of Marxism-

Leninism 1 

x     x        x   

2  

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 2 

Basic Principles of Marxism-

Leninism 2 

x     x        x   

3  
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
x     x        x   

4  

Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 

Revolutionary policy of the 

Vietnam Communist Party 

x     x        x   

5  
Tiếng Anh A1 

English A1 
     x           

6  Tiếng Anh A2      x           



Số 

TT 

No 

Môn học 

Course name 

Chuẩn Đầu Ra 

Learning Outcome 

Kiến thức 

Knowledge 

Kỹ năng 

Skills 

Phẩm chất 

đạo đức 
Moral qualities 

KT

1 

KT

2 

KT

3 

KT

4 

KT

5 

KT

6 

KN

1 

KN

2 

KN

3 

KN

4 

KN

5 

KN

6 

KN

7 

PC

1 

PC

2 

PC

3 

English A2 

7  
Tiếng Anh B1 

English B1 
     x           

8  
Tiếng Anh B2 

English B2 
     x           

9  
 Tin học cơ sở 

Basic Informatics 
     x           

10  
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
x     x       x    

11  
Giáo dục quốc phòng 

National Defense Education 
x     x        x   

12  
Kĩ năng mềm 

Soft Skills 
x     x        x x x 

13  
 Tin học cơ sở 

Basic Informatics 
x     x        x x x 

II 
Khối kiến thức theo lĩnh 

vực 
                

14  Toán cao cấp 
Advanced Mathematics 

 x x   x       x    

15  Xác suất và thống kê 
Probability and Statistics 

 x x   x       x    

16  Toán kinh tế 
Mathematics for Economists 

 x x   x       x    

III 
Khối kiến thức theo ngành 

General basic courses of disciplines                   

III.1 
Các môn bắt buộc 

Selective courses                 

17  Kin tế vi mô 
Microeconomics 

  x   x x x x x x x x x x x 

18  Kinh tế vĩ mô 
Macroeconomics 

  x   x x x x x x x x x x x 

19  Lịch sử kinh tế Việt Nam 
History of Vietnamese Economy 

  x              

20  Nhà nước và pháp luật đại cương 

Introduction to State and Law 
  x   x x x x x x x x x x x 

21  Quản trị học 

Management  
  x   x x x x x x x x x x x 

22  Kinh tế lượng 

Econometrics 
  x   x x x x x x x x x x x 

23  

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

Business Ethical  and corporate 

culture 

  x   x x x x x x x x x x x 

III.2 
Các môn tự chọn  

Elective Courses 
                

24  Giao tiếp kinh doanh 

Business Communication 
  x   x x x x x x x x x x x 

25  Nghiên cứu hành vi và xã hội 

Behavior and Social Research 
  x   x x x x x x x x x x x 

26  Kỹ năng làm việc theo nhóm 

Teamwork skills 
  x   x x x x x x x x x x x 

27  Lịch sử văn minh thế giới 

Civilization World History 
  x   x x x x x x x x x x x 



Số 

TT 

No 

Môn học 

Course name 

Chuẩn Đầu Ra 

Learning Outcome 

Kiến thức 

Knowledge 

Kỹ năng 

Skills 

Phẩm chất 

đạo đức 
Moral qualities 

KT

1 

KT

2 

KT

3 

KT

4 

KT

5 

KT

6 

KN

1 

KN

2 

KN

3 

KN

4 

KN

5 

KN

6 

KN

7 

PC

1 

PC

2 

PC

3 

IV 
Khối kiến thức theo nhóm ngành 

Basic courses of disciplines groups                 

IV.1 
Các môn học bắt buộc 

Selective courses                 

28  Tài chính doanh nghiệp 1 

Introduction to Finance 
   x  x x x x x x x x x x x 

29  Nguyên lí kế toán 

Principle of Accounting 
   x  x x x x x x x x x x x 

30  Nguyên lý Marketing 

Marketing 
   x  x x x x x x x x x x x 

31  
Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

Production and Operations 

Management 

   x  x x x x x x x x x x x 

32  Kinh doanh quốc tế 

International Business 
   x  x x x x x x x x x x x 

IV.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses                 

33  Nghệ thuật và nhân văn 

Arts and Humanity 
   x  x x x x x x x x x x x 

34  Đàm phán và giải quyết xung đột 

Negotiation and Conflict Resolution 
   x  x x x x x x x x x x x 

35  Hành vi tổ chức 

Organizational Behavior 
   x  x x x x x x x x x x x 

36  

Lí thuyết trò chơi và ra quyết định 

kinh doanh 

Game Theory and Business 

Decisions 

   x  x x x x x x x x x x x 

V Khối kiến thức ngành 

Discipline courses  
                

V.1 Các môn học bắt buộc  

Selective Courses 
                

37  Quản trị chiến lược 

Strategic Management 
   x  x x x x x x x x x x x 

38  Quản trị nguồn nhân lực 

Human Resources Management 
   x  x x x x x x x x x x x 

39  Lãnh đạo 

Leadership 
   x  x x x x x x x x x x x 

40  Nghiệp chủ 

Entrepreneurship 
   x  x x x x x x x x x x x 

41  Quản trị công ty 

Corporate Governance 
   x  x x x x x x x x x x x 

42  
Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 

Innovation Management and 

Change 

   x  x x x x x x x x x x x 

V.2 Các môn học tự chọn 

Elective courses 
                

V.2.1 Các môn học chuyên sâu 

Specific courses 
                

V.2.1.

1 
Các môn học chuyên sâu về kế toán 

Accounting Specialization 
                

43  Kế toán quản trị 

Managerial Accounting 
   x  x x x x x x x x x x x 

44  Phân tích báo cáo tài chính 

Financial Statement Analysis 
   x  x x x x x x x x x x x 

45  Kiểm toán căn bản 

Auditing 
   x  x x x x x x x x x x x 



Số 

TT 

No 

Môn học 

Course name 

Chuẩn Đầu Ra 

Learning Outcome 

Kiến thức 

Knowledge 

Kỹ năng 

Skills 

Phẩm chất 

đạo đức 
Moral qualities 

KT

1 

KT

2 

KT

3 

KT

4 

KT

5 

KT

6 

KN

1 

KN

2 

KN

3 

KN

4 

KN

5 

KN

6 

KN

7 

PC

1 

PC

2 

PC

3 

46  Chuyên đề kế toán 

Special Topics 
   x  x x x x x x x x x x x 

V.2.1.

3 

Các môn học chuyên sâu về tài 

chính 

Finance Specialization 
                

47  Đầu tư 

Investments 
   x  x x x x x x x x x x x 

48  Tài chính doanh nghiệp 2 

Corporate Finance 
   x  x x x x x x x x x x x 

49  Các thị trường và định chế tài chính 

Financial Institutions and Markets 
   x  x x x x x x x x x x x 

50  Chuyên đề tài chính 

Special Topics 
   x  x x x x x x x x x x x 

V.2.1.

4 

Các môn học chuyên sâu về 

Marketing 

Marketing Specialization 
                

51  Hành vi khách hàng 

Consumer Behavior 
   x  x x x x x x x x x x x 

52  Nghiên cứu Marketing 

Marketing Research 
   x  x x x x x x x x x x x 

53  Bán lẻ 

Retail 
   x  x x x x x x x x x x x 

54  Quản trị chiến lược thương hiệu 

Strategic branding management 
   x  x x x x x x x x x x x 

55  Chuyên đề Marketing 

Special Topics 
   x  x x x x x x x x x x x 

V.2.1.

5 

Các môn học chuyên sâu về 

Quản trị sản xuất 

Operations Management 

Specialization 

                

56  Các mô hình ra quyết định 

Decisions Models 
   x  x x x x x x x x x x x 

57  Quản trị dự án 

Project Management 
   x  x x x x x x x x x x x 

58  Chuyên đề quản trị sản xuất 

Special Topics 
   x  x x x x x x x x x x x 

V.2.1.

6 

Các môn học bổ trợ 

Supporting Courses 
                

59  Thương mại quốc tế 

International Trade 
   x  x x x x x x x x x x x 

60  Thương mại điện tử 

E-Commerce 
   x  x x x x x x x x x x x 

61  Bất động sản 

Real Estate 
   x  x x x x x x x x x x x 

62  Chuyên đề kinh tế học 

Special Topics 
   x  x x x x x x x x x x x 

63  Luật kinh doanh 

Business Law 
   x  x x x x x x x x x x x 

64  
Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

Corporate Social Responsibility 

   x  x x x x x x x x x x x 

65  

Môi trường xã hội, chính trị, luật 

pháp và đạo đức 

Social, Political, Legal and Ethical 

Environment 

   x  x x x x x x x x x x x 

66  Chuyên để kinh tế học    x  x x x x x x x x x x x 



Số 

TT 

No 

Môn học 

Course name 

Chuẩn Đầu Ra 

Learning Outcome 

Kiến thức 

Knowledge 

Kỹ năng 

Skills 

Phẩm chất 

đạo đức 
Moral qualities 

KT

1 

KT

2 

KT

3 

KT

4 

KT

5 

KT

6 

KN

1 

KN

2 

KN

3 

KN

4 

KN

5 

KN

6 

KN

7 

PC

1 

PC

2 

PC

3 

Special Topics 

VI 

Khối kiến thức thực tập và 

khóa luận tốt nghiệp 

Internship and graduate thesis 

                

VI.1 
Thực tập 

Internship 
                

67  Thực tập 1 

Internship 1 (the second year) 
    x x x x x x x x x x x x 

68  Thực tập 2 

Internship 2 (the third year) 
    x x x x x x x x x x x x 

VI.2 
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduated thesis 
                

69  
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduate thesis 
    x  x x x x x x x    

* Các môn học có mã E sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh 

Subjects with course code E are will be taught in English 

 

Chú giải các kí hiệu sử dụng 

1. Kiến thức (KT) 

KT1:Vận dụng khối kiến thức chung của ĐHQGHN vào nghề nghiệp và cuộc sống. 

KT2: Vận dụng khối kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo. 

KT3: Áp dụng các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, nhân lực, 

marketing, tài chính - kế toán... để phân tích, đánh giá tình hình thị trường; tham gia đề xuất, và thực hiện 

các kế hoạch: kinh doanh và marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp. 

KT4: Phân tích, đánh giá và vận dụng được các kiến thức đã học liên quan đến quản trị sự thay đổi; quản 

trị văn hóa công ty, hành vi của tổ chức; đàm phán và giải quyết các xung đột nghề nghiệp… để có thể 

khởi nghiệp và quản trị tốt một doanh nghiệp trong môi trường trong nước và quốc tế. 

KT5: Vận dụng kiến thức thực tế, thực tập, cử nhân quản trị kinh doanh đạt trình độ quốc tế bước đầu 

hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp và có định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp. 

KT6: Sử dụng các kiến thức đã được trang bị để phân tích, đánh giá và tổng hợp một vấn đề nghiên cứu 

cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; viết được khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh. 

2. Kỹ năng (KN) 

KN1: 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;  

KN2: Có kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;  

KN3: Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, ngoại cảnh và bối cảnh tổ chức để áp dụng vào các hoạt 

động trong lĩnh vực QTKD;  



KN4: Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; có năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề 

nghiệp. 

KN5: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;  

KN6: Có kỹ năng giao tiếp tốt (kỹ năng thuyết trình và đàm phán trong kinh doanh; kỹ năng giao dịch 

qua điện thoại, e-mail), giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh với trình độ tương đương IELTS 6.0 trở lên;  

KN7: Có thể dùng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm thống 

kê trong phân tích kinh doanh; có thể sử dụng thành thạo Internet và các thiết bị văn phòng. 

3. Phẩm chất đạo đức (PC) 

PC1: Có các phẩm chất đạo đức cá nhân như: Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, 

say mê sáng tạo, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa..., có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh, thích 

đương đầu với thử thách và khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp. 

PC2:Có các phẩm chất đạo dức nghề nghiệp như: Mạo hiểm và quyết đoán trong kinh doanh; khả năng 

làm việc dưới áp lực cao và môi trường biến động; giữ chữ tín và cam kết, tuân thủ nội quy, quy định của 

doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

PC3:Có các phẩm chấtđạo đức xã hộinhư: Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có 

lối sống tích cực, và có tinh thần hướng về cộng đồng. 

Glossary 

1. Knowledge 

KT1: Ability to apply the general knowledge blocks of VNU in real career and life. 

KT2: Ability to apply mathematics, natural science and based knowledge of Economics and Business in 

theory analysis and real problem resolutions. 

KT3: Ability to apply basic knowledge of Business Administration such as strategic management, HRM, 

Marketing, Finance, Accounting, etc. in analyzing and evaluating markets, give recommendations and 

action plans: sales and marketing, human resources, finance of corporation. 

KT4: Ability to analysis, evaluate and apply studied knowledge which is related to management of 

invitation and change; corporate culture management; corporate behavior; negotiation and conflicts 

resolution, ect. to start a business and good governance in domestic and international market. 

KT5: Ability to apply knowledge gaining from reality and internships to understand the business 

operation and career-orientation clearly. 

KT6: Ability to apply knowledge to analysis, evaluate and summarize a specific research in business 

administration, ability to finish graduated thesis in English. 

2. Skills (KN) 

KN1: Apply system thinking in solving problems and researching in business administration. 

KN2: Career analysis, discover and solve problems in business administration. 

KN3: Awareness of social context, external and internal environment to apply in business administration. 

KN4: Apply in real problems and life; innovate and develop future career. 

KN5: Independent- working, self-study; work plans, time management; team work and leadership skills. 

KN6: good communication skills (presentation skills and negotiation in business trading skills via phone, 

e-mail), ability of communicating in English level equivalent to IELTS level 6.0 or higher. 

KN7: Use Microsoft office proficiency (Word, Excel, Power Point) and a number of statistical software 

in analyzing business and can use the Internet proficient and office equipment. 



3. Moral qualities (PC) 

PC1: Personal moral qualities: Self-confidence, flexibility, dare confront risks, enthusiastic, passionate 

creativity, self-respect, cultural understanding ..., have high adaptability to circumstances, faced 

with challenges like and the desire to become entrepreneurs, leaders, senior professionals. 

PC2: Professional ethics: Adventurous and assertive in business, the ability to work under pressure and 

changing environment; prestige and commitment to, compliance with the rules and regulations of 

businesses in the country. 

PC3: Social ethic: Respect the law, working with high mental discipline, positive lifestyles, and 

community-oriented spirit 

 

4. Kế hoạch đào tạo theo thời gian đƣợc thiết kế (Training Schedule) see Appendix 1 

 

5. Phƣơng pháp và hình thức đào tạo 

 

 Hình thức đào tạo: Đào tạo chính 

quy được tổ chức đào tạo tập trung liên 

tục trong toàn khóa học 

 Phương pháp giảng dạy: 

Khoa QTKD đã ban hành tài liệu hướng 

dẫn thực hiện chiến lược dạy và học cho 

chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản 

trị kinh doanh đạt chuẩn Quốc tế để đạt 

được các mục tiêu theo chuẩn đầu ra đã 

tuyên bố, nội dung của tài liệu được tóm tắt 

trong bảng đưới đây: 

 

 Learning and teaching strategy and process to gain 

the expected learning outcomes  

 Training form: Full time 

 

 

 

• Teaching methods : 

Learning and teaching strategy guideline has issued by 

Faculty of Business Administration for training 

programs Bachelor of Business Administration - 

international standards program to help ISP lecturers 

and students achieve the expected learning outcomes, 

the contents of this document are summarized in the 

table below: 

 

 



 

Năm 

học thứ 
School 

year 

Chuẩn đầu ra 

Expected Learning Outcomes Gợi ý cách thức thực hiện  

Guildeline to implement Kiến Thức 

Knowledge 

Kỹ Năng  

Skills 

Phẩm chất 

Qualification 

I Các môn học thuộc 

khối kiến thức 

chung và tiếng Anh 

để đáp ứng yêu cầu 

học chuyên môn 

bằng trong các năm 

tiếp theo như  

PHI1004; PHI1005; 

POL1001; HIS1002; 

FLF1105- FLF1109  

- Trang bị cho sinh viên  khả 

năng lập luận, tư duy theo hệ 

thống, kĩ năng quản lí công 

việc và thời gian cá nhân hiệu 

quả. 

- Sinh viên có thể nhận thức 

được các chính sách, chủ 

trương của nhà nước liên quan 

đến kinh tế, văn hóa, xã hội, 

giáo dục quốc phòng an ninh 

- Sinh viên có thể dùng thành 

thạo Microsoft Office, một số 

thiết bị văn phòng thông dụng, 

giao tiếp thành thạo bằng 

Tiếng Anh. 

Sinh viên được 

định hướng các 

phẩm chất nghề 

nghiệp như tôn 

trọng pháp luật, 

làm việc với tinh 

thần kỷ luật cao, 

trung thực, có lối 

sống tích cực, và có 

tinh thần hướng về 

cộng đồng 

Phƣơng pháp giảng dạy: 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Đặt-giải quyết vấn đề 

Phƣơng pháp học tập: 

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi có trong học 

liệu khi giảng viên hỏi trên lớp 

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc và tham gia đối thoại với 

giáo viên, tranh luận với bạn. 

- Chủ động tìm, đọc các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau liên 

quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên; bố trí kế 

hoạch tự học.  

Điều kiện dạy và học: 

- Cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu bao gồm các bài tập và câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan đưa vào giáo trình, người học có thể 

thường xuyên tự kiểm tra nhanh kiến thức vừa học 

- Cơ sở vật chât, thiết bị, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học 

1st The subjects of 

general courses and 

English to meet the 

requirements of 

studying majors in 

the next year as 

PHI1004; PHI1005; 

- To equip students with the 

abilities to argue, system 

thinking, management skills 

effectively.  

- Students are aware of the 

policies of the state relating to 

economic, cultural, social, 

Students are 

oriented with 

professional 

qualities such as 

respecting for the 

law, working with 

mental discipline, 

Teaching methods:  

- Presentation  

- Group discussion  

- Problem-solving  

Learning methods:  

- Read previous lectures, prepare to answer questions in 



Năm 

học thứ 
School 

year 

Chuẩn đầu ra 

Expected Learning Outcomes Gợi ý cách thức thực hiện  

Guildeline to implement Kiến Thức 

Knowledge 

Kỹ Năng  

Skills 

Phẩm chất 

Qualification 

POL1001; HIS1002; 

FLF1105-FLF1109 

defense and security 

education.  

- Students can use Microsoft 

Office proficiency, common 

office equipments, good 

communication in English. 

honest, active 

lifestyles, and 

community-

spirited. 

textbook/referent books when letures ask. 

- Actively listen to lectures, recording selectively and take part in 

discussion/arguing with the classmates and lecturers.  

- Actively seek, read referent sources related to different subjects 

under the lecturer’s guidance; set up self-study plan.  

Teaching and learning conditions:  

- Provide adequate textbooks and materials including exercises 

and multiple-choice question tests, so students can  do quick 

test themselves to check their knowledge.  

- Facilities, equipment and software to support teaching and 

learning activities. 

II Các môn học thuộc 

khối kiến thức theo 

lĩnh vực và kiến 

thức theo khối 

ngành như 

MAT1101-E; 

MAT1005-E; 

INE1051-E; 

BSA2004-E; 

BSA2010; 

BSA3051-E 

- Trang bị cho sinh viên kỹ 

năng phân tích định tính, định 

lượng, xác định vấn đề ưu tiên; 

tư duy phân tích đa chiều.  

- Sinh viên được trang bị các 

kỹ năng phối hợp làm việc 

trong các nhóm khác nhau; kỹ 

năng thuyết trình; đề xuất ý 

tưởng; giao tiếp qua email và 

các phương tiện truyền thông. 

- Đam mê nghiên 

cứu và khám phá 

kiến thức 

- Tự tin làm việc 

trong môi trường 

quốc tế. 

- Khả năng làm 

việc độc lập và chủ 

động trong công 

việc 

Phƣơng pháp giảng dạy: 

- Nêu rõ mục tiêu kiến thức, kĩ năng sinh viên sẽ đạt được thông 

qua môn học;  

- Cách tư duy, tổng hợp và phân tích vấn đề, đề xuất ý tưởng qua 

các câu vấn đáp khi giảng hoặc các bài tập trắc nghiệm liên quan. 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Đóng vai 

- Tham quan thực tế/thực tập tại doanh nghiệp 

Phƣơng pháp học tập: 

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi có trong học 

liệu khi giảng viên hỏi trên lớp 

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc và tham gia đối thoại với 

giáo viên, tranh luận với bạn. 



Năm 

học thứ 
School 

year 

Chuẩn đầu ra 

Expected Learning Outcomes Gợi ý cách thức thực hiện  

Guildeline to implement Kiến Thức 

Knowledge 

Kỹ Năng  

Skills 

Phẩm chất 

Qualification 

- Chủ động tìm, đọc các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau; 

quan sát, khảo sát thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp 

đến thực tế/thực tập liên quan đến môn học; lựa chọn đề tài 

nghiên cứu theo sự hướng dẫn của giảng viên; bố trí kế hoạch tự 

học.  

Điều kiện dạy và học: 

- Cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu bao gồm các bài tập và câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan đưa vào giáo trình, người học có thể 

thường xuyên tự kiểm tra nhanh kiến thức vừa học 

- Cơ sở vật chât, thiết bị, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học 

- Tổ chức các chuyến thực tế theo nhu cầu môn học, thực tập tại 

doanh nghiệp cho sinh viên. 

2nd The subjects of 

Courses of specific 

field and General 

basic courses of 

disciplines as 

MAT1101-E; 

MAT1005-E; 

INE1051-E; 

BSA2004-E; 

BSA2010; 

BSA3051-E 

-To equip students with 

qualitative, quantitative 

analytical skills, priority 

issue idenfication; analysis 

of multi-dimensional 

thinking.  

- Students are equipped with 

the skills to work together in 

different groups; 

presentation skills; idea 

proposal; communicating via 

email and the media. 

-Passion for 

research and 

exploit knowledge.  

-Confident working 

in an international 

environment.  

- Ability to work 

independently and 

take initiative at 

work 

Teaching methods:  

- Specify course targets of knowledge, skills students will gain   

- The way of thinking, analysing and synthesising problems, 

proposing ideas through the questions and answers in class or 

related exercises.  

- Presentation  

- Group discussion  

- Role play  

- Fieldtrips/internships in businesses  

Learning methods:  

- Read previous lectures, prepare to answer questions in 

textbook/referent books when letures ask. 



Năm 

học thứ 
School 

year 

Chuẩn đầu ra 

Expected Learning Outcomes Gợi ý cách thức thực hiện  

Guildeline to implement Kiến Thức 

Knowledge 

Kỹ Năng  

Skills 

Phẩm chất 

Qualification 

- Actively listen to lectures, recording selectively and take part in 

discussion/arguing with the classmates and lecturers.  

- Actively seek, read the referent sources; observations, surveys, 

collecting information related to field trip/internship to 

enterprises as course requirment; choose relevant oriented 

research topics under the lecturer’s guidance; set up self-

study plan.  

Teaching and learning conditions:  

- Provide adequate textbooks and materials including exercises 

and multiple-choice question tests, so students can  do quick 

test themselves to check their knowledge.  

- Facilities, equipment and software to support teaching and 

learning activities. 

- Organizing field trips related to courses, internships for students 

in business. 

III-IV Các môn học thuộc 

khối kiến thức theo 

nhóm ngành và 

ngành như 

BSA2018-E; 

BSA2001-E; 

BSA2014-E; 

BSA2006-E; 

BSA3054-E; 

- Trang bị cho sinh viên các kỹ 

năng tổng hợp và viết báo cáo; 

chăm sóc đối tác; kĩ năng tư 

duy phê phán; kĩ năng lãnh 

đạo nhóm và thích nghi với 

những thay đổi nghề nghiệp 

trong tương lai  

- Trang bị cho sinh 

viên sự tự tin,linh 

loạt dám đương đầu 

với rủi ro, quyết 

đoán trong kinh 

doanh. 

- Khả năng làm 

việc dưới áp lực 

cao và môi trường 

Phƣơng pháp giảng dạy: 

- Nêu rõ mục tiêu kiến thức, kĩ năng sinh viên sẽ đạt được thông 

qua môn học;  

- Cách tư duy, tổng hợp và phân tích vấn đề, đề xuất ý tưởng qua 

các câu vấn đáp khi giảng hoặc các bài tập trắc nghiệm liên quan. 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

- Đóng vai 

- Tham quan thực tế/thực tập tại doanh nghiệp 



Năm 

học thứ 
School 

year 

Chuẩn đầu ra 

Expected Learning Outcomes Gợi ý cách thức thực hiện  

Guildeline to implement Kiến Thức 

Knowledge 

Kỹ Năng  

Skills 

Phẩm chất 

Qualification 

BSA3050-E; 

BSA2022-E 

biến động; Khát 

vọng trở thành 

doanh nhân, nhà 

lãnh đạo, chuyên 

gia cao cấp 

 

 

Phƣơng pháp học tập: 

- Đọc trước bài giảng, chuẩn bị trả lời các câu hỏi có trong học 

liệu khi giảng viên hỏi trên lớp 

- Chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc và tham gia đối thoại với 

giáo viên, tranh luận với bạn. 

- Chủ động tìm, đọc các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau; 

quan sát, khảo sát thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp 

đến thực tế/thực tập liên quan đến môn học/đề tài nghiên cứu 

theo sự hướng dẫn của giảng viên; áp dụng các mô hình cho các 

dự án kinh doanh/nghiên cứu khoa học; bố trí kế hoạch tự học.  

Điều kiện dạy và học: 

- Cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu bao gồm các bài tập và câu 

hỏi trắc nghiệm khách quan đưa vào giáo trình, người học có thể 

thường xuyên tự kiểm tra nhanh kiến thức vừa học 

- Cơ sở vật chât, thiết bị, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học 

- Tổ chức các chuyến thực tế theo nhu cầu môn học, thực tập tại 

doanh nghiệp cho sinh viên. 

3rd & 

4th 

The subjects of 

Basic courses of 

disciplines groups 

and Discipline 

courses as 

BSA2018-E; 

BSA2001-E; 

BSA2014-E; 

- To equip students with the 

skills to synthesize and report 

writing; take care of partners; 

critical thinking skills; team 

leadership skills and adapt to 

change in future career. 

- To equip students 

with the 

confidence, 

flexibility to 

deal with a 

series of daring 

risks in the 

business.  

Teaching methods:  

- Specify course targets of knowledge, skills students will gain   

- The way of thinking, analysing and synthesising problems, 

proposing ideas through the questions and answers in class or 

related exercises.  

- Presentation  

- Group discussion  



Năm 

học thứ 
School 

year 

Chuẩn đầu ra 

Expected Learning Outcomes Gợi ý cách thức thực hiện  

Guildeline to implement Kiến Thức 

Knowledge 

Kỹ Năng  

Skills 

Phẩm chất 

Qualification 

BSA2006-E; 

BSA3054-E; 

BSA3050-E; 

BSA2022-E 

- Ability to work 

under pressure and 

changing 

environment; The 

desire to become 

entrepreneurs, 

leaders, senior, etc. 

- Role play  

- Fieldtrips/internships in businesses  

Learning methods:  

- Read previous lectures, prepare to answer questions in 

textbook/referent books when letures ask. 

- Actively listen to lectures, recording selectively and take part in 

discussion/arguing with the classmates and lecturers.  

- Actively seek, read the referent sources; observations, surveys, 

collecting information related to field trip/internship to 

enterprises as course requirment /research projects under the 

lecturer’s guidance; apply the models to business project/ 

scientific research projects; choose relevant oriented research 

topics; set up self-study plan.  

Teaching and learning conditions:  

- Provide adequate textbooks and materials including exercises 

and multiple-choice question tests, so students can  do quick 

test themselves to check their knowledge.  

- Facilities, equipment and software to support teaching and 

learning activities. 

- Organizing field trips related to courses, internships for students 

in business. 

 

 



 

6. Cách thức đánh giá kết quả học tập 

- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá 

sau mỗi kỳ học chính theo các tiêu chí sau: 

 Khối lượng kiến thức học tập là tổng 

số tín chỉ của các môn học (không tính môn 

học tự chọn tự do) mà sinh viên đã đăng ký 

học trong kỳ 

 Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng 

tín chỉ của những môn học đã được đánh giá 

loại đạt tính từ đầu khóa học 

 Điểm trung bình học kỳ là điểm trung 

bình theo trọng số tín chỉ của các môn học mà 

sinh viên đăng kí học trong kỳ đó (bao gồm 

các môn học đánh giá loại đạt và không đạt) 

 Điểm trung bình chung tích lũy là 

điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các 

môn học đã được đánh giá loại đạt mà sinh 

viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho 

tới thời điểm xem xét. 

- Đánh giá kết quả môn học 

 Điểm đánh giá môn học (gọi là điểm 

môn học) bao gồm: Điểm đánh giá bộ phận và 

điểm thi kết thúc môn học: là trung bình của 

các điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ trên 

lớp; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham 

gia thảo luận; điểm chuyên cần, điểm kiểm tra 

giữa kỳ..... 

 Điểm thi kết thúc môn học là bắt buộc 

và có trọng số không dưới 60% điểm của môn 

học 

 Cách tính điểm môn học 

 Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi 

kết thúc môn học được chấm thi theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), có lẻ đến một chữ số 

thập phân.  

 Điểm môn học là tổng điểm của 

điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc 

môn học sau khi đã tính trọng số được qui định 

trong đề cương môn học và được làm tròn đến 

một chữ số thập phân, sau đó được chuyển 

sang điểm chữ là: A+, A, B+, B, C+, C, D+, D 

(loại đạt) và F (không đạt) 

 6. Learning outcomes Assessment 

- Academic results of student will be evaluated after each 

semester according to the following criterias : 

• Knowledge volume is the total number of credits 

of courses (excluding courses you choose free) that 

students registered in the semester 

 

• Accumulated knowledge volume of is the total 

number credits of the courses were assessed achievement 

from the beginning of the course 

 

• Term GPA is the point average of your grades 

over one semester (including courses you have pass and 

failure grades) 

• Cumulative GPA is the point average of your 

grades over all the academic courses you may ever have 

taken since the beginning of the course until the time of 

assessment. 

 

- Course Evaluation 

• The course grade evaluation (called course 

point) includes: Component grades and final exam grade: 

is the average of regular tests points, periodic in the class; 

cognitive evaluation point and study attitude to take part 

in in-class activities; discussion, attendance, midterm test. 

 

 

• The final exam point is mandatory and not less 

than 60 % of total course grade 

 

• Grade calculation 

 Component grades and final exam grade 

will be marked follow 10 point of scale (0 to 10), there is a 

single decimal digit. 

 

 The course grade is sum of component 

grades and final exam grade which have been specified in 

the syllabus and rounded to one decimal place, then 

transferred into point fonts such as: A + , A , B + , B , C + 

, C , D + , D ( pass) and F ( fail ) 

 

 

 



- Cách tính điểm trung bình chung 

 Để tính điểm trung bình chung học kỳ 

và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm 

chữ của mỗi môn học phải được quy đổi qua 

điểm số như sau: 

A
+
 tương ứng với  4,0     

A  tương ứng với  3,7 

B
+
 tương ứng với  3,5   

B tương ứng với  3,0 

C
+ 

tương ứng với  2,5   

C  tương ứng với  2,0 

D
+
 tương ứng với  1,5   

D  tương ứng với  1,0 

F  tương ứng với  0 

 Điểm trung bình chung học kỳ và điểm 

trung bình chung tích lũy được tính theo công 

thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập 

phân: 











n

i
i

n

i
ii

n

na

A

1

1
 

trong đó:  

A: là điểm trung bình chung học kỳ hoặc 

điểm trung bình chung tích lũy 

i: là số thứ tự môn học 

ai: là điểm của môn học thứ i 

ni: là số tín chỉ của môn học thứ i 

n: là tổng số môn học trong học kỳ hoặc 

tổng số môn học đã tích lũy. 

Kết quả đánh giá môn học giáo dục quốc 

phòng-an ninh, giáo dục thể chất, kỹ năng 

mềm không tính vào điểm trung bình chung 

học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy. 

Điểm trung bình chung học kỳ được dùng để 

xét buộc thôi học, nghỉ học tạm thời, đăng ký 

học bằng kép, học bổng, khen thưởng sau mỗi 

học kỳ. 

Điểm trung bình chung tích lũy được dùng để 

xét buộc thôi học, xếp loại học lực, xếp hạng 

tốt nghiệp. 

- GPA Calculation 

• To calculate the term GPA and cumulative 

GPA, the point font of each course must be converted into 

following points: 

 

A +  corresponds to      4.0                

A  corresponds to         3.7 

B +  corresponds to      3.5                         

B   corresponds to         3.0 

C +  corresponds to       2.5                         

C   corresponds to          2.0 

D + corresponds to        1.5                          

D  corresponds to          1.0 

F corresponds to              0 

• Term GPA and cumulative GPA is calculated by 

the following formula and rounded to 2 decimal places: 

 

 











n

i
i

n

i
ii

n

na

A

1

1  

  

in which: 

A : The semester grade point average or 

cumulative grade point average 

i: is the number of course 

ai : grade of course i 

ni is the number credits of course i 

 n is the total number of courses in one semester 

or the total number of scourses accumulated. 

Results ofNational defense – security education, 

physical education, soft skills are not included in the term 

GPA and cumulative GPA. 

 

Term GPA is used to consider expulsion from the 

school, temporary absences, dual degree enrollment, 

scholarships, reward after each semester. 

Cumulative GPA is used to consider expulsion from the 

school, academic classification and ranking graduate. 



7. Điều kiện thực hiện chƣơng trình 

7.1. Tài liệu tham khảo  

Các giáo trình, bài giảng và tài liệu tham 

khảo được biên soạn dựa trên các tài liệu sẵn 

có của Trường Đại học Kinh tế và các tài liệu 

nước ngoài, các nghiên cứu tình huống ở Việt 

Nam. Sinh viên được tiếp cận nguồn tài liệu từ 

Trung tâm Thông tin - Thư viện của ĐHQG. 

Trung tâm Thông tin - Thư viện có nhiệm vụ tổ 

chức nghiên cứu, thu thập, xử lý, quản trị và 

cung cấp thông tin và nguồn tư liệu khoa học, 

tư liệu dạy-học (giáo trình, sách tham khảo, tài 

liệu học thuật) tới toàn bộ mọi đối tượng (bao 

gồm giảng viên, sinh viên và các đối tượng 

khác) trong toàn ĐHQGHN trong đó có 

Trường ĐHKT. Trung tâm Thông tin - Thư 

viện được ĐHQGHN tập trung đầu tư nhân 

lực, vật lực và tài lực để không ngừng nâng cao 

chất lượng phục vụ thông tin và tư liệu. 

Nguồn tư liệu của Trung tâm Thông tin - 

Thư viện gồm khoảng 200 nghìn đầu sách với 

gần 1 triệu bản sách, 3000 tên tạp chí với 

khoảng 450 nghìn bản tạp chí, bộ sưu tập tài 

liệu điện tử gồm 6 cơ sở dữ liêụ bài đăng tạp 

chí khoa học nước ngoài trên CD-ROM, nguồn 

tin Online gồm ba CSDL sách , tạp chí , luận 

văn (với 50.000 biểu ghi), 8 CSDL do Trung 

tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ 

quốc gia (NACESTID) cung cấp.   

Về thiết bị lưu trữ và xử lý, Trung tâm 

Thông tin - Thư viện có 5 máy chủ, hơn 100 

máy trạm và tủ quang 76 giá đĩa (mỗi đĩa 9.1 

GB) cho phép lưu trữ và vận hành hệ thống thư 

viện phục vụ tốt nhu cầu người dùng. Trung 

tâm Thông tin - Thư viện sử dụng phần mềm 

thư viện điện tử LIBOL 5.0 

www.lic.vnu.edu.vn. 

Hiện tại, Trung tâm Thông tin - Thư viện 

đáp ứng đủ đầu giáo trình cho khối kiến thức 

 7. Conditions of program implementation 

7.1. References 

 

The syllabus, lectures and references are designed base 

on the documents available of UEB and the foreign 

material, the case studíe in Vietnam. Students are allowed 

to access to resources from the Information – Library 

Centre – VNU (LIC-VNU). It responsibles for the 

organization of research, data collection, processing, 

management and provides information and science 

resources, teaching and learning materials (textbooks, 

reference books, academic documents) to all objects 

(including lecturers, students and other objects) in VNU 

and UEB. VNU invested in LIC human, materials and 

financial resources to continuously improve service 

quality and updated materials. 

 

 

 

 

 

Material resources of LIC-VNU consists of 

approximately 200 thousand books with nearly 1million 

copies, 3000 journal titles with about 450 thousand 

copies, the set of electronic document collection includes 

6 electronic document databases all publiced foreign 

scientific journals on CD - ROM, Online source database 

including three database of books, journals, dissertations 

(50,000 records), 8 databases provided by National 

Agency for science and technology Information 

(NACESTID). 

Regarding storage and handling, LIC-VNU have 5 

servers, 100 workstations and optical cabinets; 76 disk 

shelves (9.1 GB per disk) and allow store operate system 

to meet users. LIC-VNU uses electronic library software 

LIBOL5.0 www.lic.vnu.edu.vn. 

 

 

 

Currently, the LIC-VNU provide enough textbooks for 

general knowledge block, specific field, General basic 

http://www.lic.vnu.edu.vn/


chung, lĩnh vực, khối ngành, nhóm ngành và 

một phần giáo trình cho khối kiến thức cơ sở 

ngành. Trung tâm cũng có số lượng đáng kể 

sách tham khảo đối với một số môn học thực 

hành thuộc chương trình đào tạo của Trường 

ĐH Kinh tế.  

Đặc biệt, chương trình được ĐHQGHN và 

Trường ĐHKT coi đây là một trong những 

chương trình nhiệm vụ chiến lược của 

ĐHQGHN nên đã đầu tư nhập toàn bộ hệ 

thống giáo trình, học liệu tham khảo của nước 

ngoài phục vụ riêng cho chương trình, cũng 

như đầu tư biên soạn các case study cho các 

môn học của chương trình. 

Với việc cho phép toàn bộ sinh viên khoa 

Quản trị Kinh doanh trình độ quốc tế có khả 

năng tiếp cận tri thức từ tủ sách của khoa, việc 

học tập và nghiên cứu trở nên hứng thú và hiệu 

quả hơn với nguồn học liệu tiên tiến, phong 

phú và đa dạng. 

Danh sách học liệu cho chương trình đào tạo 

được cụ thể xem phụ lục 2 

7.2. Đội ngũ giảng viên  

Hiện nay Trường ĐHKT có 89 giảng viên 

cơ hữu với trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 

có 14 phó giáo sư, 47 tiến sĩ và 28 thạc sĩ giảng 

dạy các môn học thuộc khối kiến thức theo 

khối ngành, nhóm ngành và ngành. Trong đó 

khoa Quản trị kinh doanh là khoa phụ trách 

chương trình có 23 giảng viên. Ngoài giảng 

viên cơ hữu, Trường cũng có hơn 50 giảng 

viên kiêm nhiệm giảng dạy cho chương trình.  

Đặc biệt, vì là một đơn vị đào tạo trực 

thuộc ĐHQGHN nên các môn học thuộc khối 

kiến thức chung như Trung tâm Bồi dưỡng và 

Đào tạo giảng viên lý luận chính trị, Trung tâm 

courses of disciplines; a part of basic courses of 

disciplines groups and discipline courses . LIC-VNU also 

has a significant number of reference books for some 

practical subjects of the training program of University of 

Economics and Business. 

 

In particular, the program is considered as one of the 

strategic mission programs of UEB and VNU, therefore it 

invested in import foreign materials, textbooks, reference 

books to serve for the ISP, as well as invested in 

designing the case studies prepared for the some specific 

courses in the program. Faculty of Business 

Administration owns a bookcase for program’s lecturers 

and students to study. 

 

 

 

 

 

 

List of materials for training programs specifically see 

Appendix 2 

Lecturers 

Now UEB has 89 senior lecturers with master's degree 

qualification or higher, including 14 associate professors, 

47 PhD and 28 masters. They are teaching foundation 

courses, disciplines courses, and specific courses. FBA, 

the unit in charge of educational training program has 23 

senior lecturers and more than 50 junior lecturers are 

working there. 100% of FBA’s lecturers who involved in 

the programs qualified doctorate or higher and graduated 

from prestigious universities in Vietnam and in the world 

 

 

UEB is a member of VNU so all general courses are 

taught by lecturers from Training Center for Teachers of 

Political Theory, Center of National Defense and Security, 

Center for Physical Education and Sport. 



GD Quốc phòng – An ninh, Trung tâm Giáo 

dục thể chất và thể thao đảm nhận.  

     Đội ngũ giảng viên giảng dạy chương 

trình chi tiết xem phụ lục 3 

Đặc biệt, chương trình có Ban điều hành 

chương trình, trong đó có 1 Giám đốc chương 

trình, và 1 điều phối viên đều có khả năng sử 

dụng tốt tiếng Anh trong công việc. Đây cũng 

là một trong những lợi thế về nguồn lực đảm 

bảo cho khoa QTKD tổ chức tốt chương trình 

đào tạo. 

7.3. Cơ sở vật chất 

Khoa đang sử dụng 04 phòng học được 

trang bị hiện đại, ngoài ra hệ thống các phòng 

máy tính, thư viện với nguồn học liệu phong 

phú Khoa dùng chung với các chương trình 

khác của Trường. Các cơ sở vật chất khác như 

sân bóng, nhà đa năng dùng chung của 

ĐHQGHN. 

Hiện nay Trường ĐHKT có 32 phòng học, 3 

hội trường với diện tích với tổng diện tích 

9.826 ; một phòng máy tính với 32 đầu máy. 

Các phòng học, phòng máy tính và hội trường 

được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, âm 

thanh, ánh sáng cho việc giảng dạy và học tập. 

Ngoài các phòng học chung, khoa được sử 

dụng riêng 3 phòng học với trang thiết bị tiện 

nghi và hiện đại, tương đương với các phòng 

học theo chuẩn quốc tế dành riêng cho sinh 

viên của chương trình học tập và thảo luận. 

Ngoài ra, Trường ĐHKT còn sử dụng 

cơ sở vật chất chung của ĐHQGHN như phòng 

máy tính của ĐH Công nghệ, sân bãi tập thể 

 

 

For more detail, see the appendix 3. 

 

In particular, the program has a board of managers, 

including a director and a coordinator who can use 

English very well. This is one of advantages in human 

resource in oder to FBA carry out training program well. 

 

 

 

 

Facilities 

 

UEB has 32 classrooms, 3 main halls in total area 9.826 

m2; 1 computer room with 32 ones. All classrooms, halls 

and computer room are equipped with lights, sounds, 

projector connected internet served for teaching and 

learning. Besides, Faculty of Business Administration 

owns 4 classrooms and a bookcase for program’s lecturers 

and students to study. In particular, the program is 

considered as one of VNU-UEB’s strategic missions so 

both VNU and UEB have invested in import the foreign 

textbooks and   references books to serve for learning and 

teaching, as well as designed the cases study for the 

specific courses of the program 

In addition, UEB also use VNU’s common facilities such 

as library system, stadiums, large hall, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dục thể theo, hội trường lớn, … 

Với số phòng học, phòng thực hành và 

các hội trường, sân tập trên, cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu đào tạo với quy mô hiện có và 

các chương trình đào tạo của nhà trường. 

8. Hƣớng dẫn thực hiện va tổ chức chƣơng 

trình đào tạo. 

Việc xây dựng chƣơng trình đào tạo cử 

nhân ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn 

quốc tế căn cứ trên các cơ sở sau: 

Chương trình được biên soạn trên cơ 

sở chương trình  khung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành cho ngành QTKD trình độ 

đại học (Ban hành kèm theo quyết định số 

23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 7 năm 

2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).  

Các văn bản của ĐHQGHN qui định 

về việc xây dựng các chương trình đào tạo:Qui 

định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên 

ngành đạt chuẩn quốc tế (Ban hành kèm theo 

quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 

tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội)  

Mỗi năm học có hai học kỳ chính và 

một học kỳ phụ. Mỗi học kỳ chính có 15 tuần 

thực học và từ 3 đến 4 tuần thi. Mỗi học kỳ 

phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi, 

được tổ chức trong thời gian hè. Thời gian của 

khóa học đào tạo chính quy theo chương trình 

đào tạo chuẩn, chất lượng cao, tài năng và đạt 

chuẩn quốc tế tương ứng là 8 học kỳ chính đối 

với đào tạo cử nhân, từ 9 đến 10 học kỳ chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guideline to implement and organize program 

 

The construction of training program of Bachelor of 

Business Administration – International standard 

program is based on the following fundamentalist: 

The program was designed base on the framework 

program of the Ministry of Education and Training issued 

issued for Business Administration at  university degree in 

(Issued together with Decision No. 23/2004/QD-

BGD&DT in July 29, 2004 of Minister of Education and 

Training). 

 

The VNU’s regulations about building training programs: 

Provisions on the construction and development, 

specialized international standard programs (Issued 

together with Decision No. 3599/QD-DHQGHN in 

December 5, 2011 of Director of VNU). 

 

 

School year includes two primary semesters and one extra 

semester. Each primary semester lasts 15 weeks and 3 – 4 

exam weeks. Each extra semester has at least 5 weeks and 

1 exam week and organizes in summer time. Total time of 

full-time educated program, high-qualified program and 

international standard program last 8 primary semesters 

for bachelors and 9 -10 primary semesters for engineers 

training. Time allowed to pause the school to promote 

learning, improve learning outcomes are 4 main semester; 



đối với đào tạo kỹ sư. Thời gian được phép 

tạm ngừng học để củng cố kiến thức, cải 

thiện kết quả học tập là 4 học kỳ chính; 

Chương trình được tổ chức thực hiện theo kế 

hoạch học tập của trường ĐHKT-ĐHQGHN.  

 Sinh viên xem thông tin về chương 

trình đào tạo, các qui chế, qui định liên quan 

đến đạo tạo qua trang web của trường theo địa 

chỉ http://www.ueb.edu.vn.  

 Sinh viên khi nhập học được cung cấp 

email, tài khoản truy cập vào cổng thông tin 

ĐHQGHN để đăng ký học, tra cứu đề cương 

môn học, xem kết quả học tập và các thông báo 

của nhà trường…. 

 Sinh viên đăng kí môn học phải đáp 

ứng được điều kiện môn học tiên quyết và nộp 

học phí đầy đủ. 

 Sinh viên đăng kí học các môn khoa 

học Mác Lê nin, học tại trung tâm đào tạo và 

bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị -

ĐHQGHN, môn kỹ năng mềm tại trung tâm 

hợp tác và chuyển giao tri thức – ĐHQGHN.  

 Sinh viên có thể học môn học có trong 

chương trình đào tạo tại các đơn vị ĐHQGHN 

và chuyển kết quả học tập về trường  

 Sinh viên có thể tham khảo cố vấn học 

tập để đăng kí môn học cũng như tư vấn 

phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học… 

 Sinh viên tra cứu học liệu tại Trung 

tâm thông tin thư viện – ĐHQGHN và bộ phận 

tư liệu của khoa QTKD và trường ĐHKT-

ĐHQGHN 

 Sinh viên được trường xét tốt nghiệp 

khi có đủ các điều kiện tốt nghiệp và có đơn 

the programs are implemented as planned learning of 

VNU-UEB. 

 

 

 

Information on training programs, rules, regulations 

related to training can be found at the school's website at 

the following address http://www.ueb.edu.vn. 

 

Students are offered email, account access VNU portal to 

register into coursef, search the syllabuses, the study 

results and the announcements of the school, etc. 

 

 

Students registering for courses must meet course 

prerequisite conditions and pay full tuition. 

 

Students enrolling in a Marxist Leninist science, study at 

Training Center for Teachers of Political Theory, soft skill 

courses at the center of collaboration and knowledge 

transfer - VNU. 

 

Students can study courses included in the curriculum at 

the member universities of VNU and transfer learning 

outcomes to UEB. 

Students can consult academic tuitor to register to register 

courses as well as counseling learning methods, scientific 

research, etc. 

Student access document resources at LIC - VNU and a 

bookcase of Business Administration and VNU-UEB 

library. 

 

Students are graduating when they complete all the 

graduation requirements and send an academic form to 

http://www.ueb.edu.vn/
http://www.ueb.edu.vn/


gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp 

trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm 

hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa 

học. Hàng năm, nhà trường sẽ xét tốt nghiệp 4 

đợt vào các tháng 3, 6, 9, 12 

Academic Affair Office to offer their expectation in case 

of graduation sooner or later than the expected time of 

designed course. Every year, university will examine 

graduation profiles on March, June, September, December 

 



PHỤ LỤC 1: 

APPENDIX 1 

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẠO TẠO THEO THỜI GIAN ĐƢỢC THIẾT KẾ 

TRAINING SCHEDULE 

 

STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Số tín chỉ 

Number of 

Credits 

Học kỳ 

Môn học 

tiên quyết 
1 2 

2 

hè 
3 4 5 6 7 8 

20 19 7 17 18 18 17 17 7 

I 
Khối kiến thức chung (General Courses)  

Không kể các môn học từ 10-13 

(not include the courses from 10th -13th ) 
37          

 

1 PHI1004 

Những nguyên lí của chủ nghĩa 

Mác-Lê nin 1 
Basic Principles of Marxism-Leninism 1 

2 2         
 

2 PHI1005 

Những nguyên lí của chủ nghĩa 

Mác-Lê nin 2 
Basic Principles of Marxism-Leninism 2 

3  3        PHI1004 

3 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh Ideology 

2 2         
 

4 HIS1002 

Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
Revolutionary policy of the Vietnam 

Communist Party 

3  3        POL1001 

5 FLF1105 
Tiếng Anh A1 
English Level A1 

5 5         
 

6 FLF1106 
Tiếng Anh A2 
English Level A2 

5 5         FLF1105 

7 FLF1107 
Tiếng Anh B1 
English Level B1 

4 4         FLF1106 

8 FLF1108 
Tiếng Anh B2 
English Level B2 

5  5        FLF1107 

9 FLF1109 
Tiếng Anh C1 
English Level C1 

5  5        FLF1108 

10 INT1004-E 
 Tin học cơ sở 
Basic Informatics 

3  3        
 

11 
 

Giáo dục thể chất 
Physical Education 

4          
 

12 
 

Giáo dục quốc phòng 

National Defense Education 
8          

 

13 
 

Kĩ năng mềm 

Soft Skills 
3          

 

II 
Khối kiến thức theo lĩnh vực 

Courses of specific field 
10          

 

14 MAT1092-E 
Toán cao cấp 
Advanced Mathematics 

4   4       
 

15 MAT1101-E 
Xác suất và thống kê 
Probability and Statistics 

3    3      MAT1092-E 

16 MAT1005-E 
Toán kinh tế 
Mathematics for Economists 

3     3     MAT1101-E 

III 
Khối kiến thức theo ngành 

General basic courses of disciplines   
23          

 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Số tín chỉ 

Number of 

Credits 

Học kỳ 

Môn học 

tiên quyết 
1 2 

2 

hè 
3 4 5 6 7 8 

20 19 7 17 18 18 17 17 7 

III.1 
Các môn bắt buộc 

Selective courses 
18          

 

17 INE1050-E 
Kin tế vi mô 
Microeconomics 

3   3       INE1050-E 

18 INE1051-E 
Kinh tế vĩ mô 
Macroeconomics 

3    3      INE1051-E 

19 PEC1052 
Lịch sử kinh tế Việt Nam 
History of Vietnamese Economy 

2     2     
 

20 THL1057-E 
Nhà nước và pháp luật đại cương 

Introduction to State and Law 
2    2      

 

21 BSA2004-E 
Quản trị học 

Management  
3    3      

 

22 INE1052-E 
Kinh tế lượng 

Econometrics 
3      3    

INT1004-E 

MAT1101-E 

INE1051-E 

23 BSA 2010 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp 

Business Ethical  and corporate culture 
2  2        

 

III.2 
Các môn tự chọn  

Elective Courses 
5/10   3 2      

 

24 BSA1056-E 
Giao tiếp kinh doanh 

Business Communication 
3          

 

25 BSA3051-E 
Nghiên cứu hành vi và xã hội 

Behavior and Social Research 
3          

 

26 BSA1054-E 
Kỹ năng làm việc theo nhóm 

Teamwork skills 
2          

 

27 HIS1055-E 
Lịch sử văn minh thế giới 

Civilization World History 
2          

 

IV 
Khối kiến thức theo nhóm ngành 

Basic courses of disciplines groups 
21          

 

IV.1 
Các môn học bắt buộc 

Selective courses 
15          

 

28 BSA2018-E 
Tài chính doanh nghiệp 1 

Introduction to Finance 
3       3   BSA2001-E 

29 BSA2001-E 
Nguyên lí kế toán 

Principle of Accounting 
3      3    

 

30 BSA2002-E 
Nguyên lý Marketing 

Marketing 
3     3     

 

31 BSA2014-E 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

Production and Operations 

Management 
3      3    

 

32 INE2028-E 
Kinh doanh quốc tế 

International Business 
3       3   INE1051-E 

IV.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses 
6/12    3 3     

 

33 BSA1057-E 
Nghệ thuật và nhân văn 

Arts and Humanity 
3          

 

34 BSA3028-E 
Đàm phán và giải quyết xung đột 

Negotiation and Conflict Resolution 
3          

 

35 MNS3010-E 
Hành vi tổ chức 

Organizational Behavior 
3          

 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Số tín chỉ 

Number of 

Credits 

Học kỳ 

Môn học 

tiên quyết 
1 2 

2 

hè 
3 4 5 6 7 8 

20 19 7 17 18 18 17 17 7 

36 BSA3052-E 

Lí thuyết trò chơi và ra quyết định kinh 

doanh 

Game Theory and Business Decisions 
3          INE1050-E 

V 
Khối kiến thức ngành 

Discipline courses  
38          

 

V.1 
Các môn học bắt buộc  

Selective Courses 
18          

 

37 BSA2005-E 
Quản trị chiến lược 

Strategic Management 
3     3     BSA2004-E 

38 BSA2006-E 
Quản trị nguồn nhân lực 

Human Resources Management 
3      3    

 

39 BSA2022-E 
Lãnh đạo 

Leadership 
3      3    

 

40 BSA3050-E 
Nghiệp chủ 

Entrepreneurship 
3     3     

 

41 BSA3054-E 
Quản trị công ty 

Corporate Governance 
3        3  

 

42 BSA3055-E 
Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 

Innovation Management and Change 
3        3  

 

V.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses 
20/62    3 6 3 5 3  

 

V.2.1 
Các môn học chuyên sâu 

Specific courses  
         

 

V.2.1.1 
Các môn học chuyên sâu về kế toán 

Accounting Specialization  
         

 

43 BSA3007-E 
Kế toán quản trị 

Managerial Accounting 
3          BSA2001-E 

44 BSA2013-E 
Phân tích báo cáo tài chính 

Financial Statement Analysis 
3          BSA2001-E 

45 BSA3009-E 
Kiểm toán căn bản 

Auditing 
3          BSA2001-E 

46 FIB3028-E 
Chuyên đề kế toán 

Special Topics 
2          BSA2001-E 

V.2.1.2 
Các môn học chuyên sâu về tài chính 

Finance Specialization  
         

 

47 INE3057-E 
Đầu tư 

Investments 
3          INE1051-E 

48 BSA3030-E 
Tài chính doanh nghiệp 2 

Corporate Finance 
3          BSA2018-E 

49 FIB2003-E 
Các thị trường và định chế tài chính 

Financial Institutions and Markets 
3          INE1051-E 

50 FIB3031-E 
Chuyên đề tài chính 

Special Topics 
2          BSA2018-E 

V.2.1.3 
Các môn học chuyên sâu về Marketing 

Marketing Specialization  
         

 

51 BSA3013-E 
Hành vi khách hàng 

Consumer Behavior 
3          BSA2022-E 

52 BSA3012-E 
Nghiên cứu Marketing 

Marketing Research 
3          BSA2022-E 

53 BSA3053-E 
Bán lẻ 

Retail 
3          BSA2022-E 

54 BSA3033-E 
Quản trị chiến lược thương hiệu 

Strategic branding management 
3          BSA2022-E 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Số tín chỉ 

Number of 

Credits 

Học kỳ 

Môn học 

tiên quyết 
1 2 

2 

hè 
3 4 5 6 7 8 

20 19 7 17 18 18 17 17 7 

55 BSA3034-E 
Chuyên đề Marketing 

Special Topics 
2          BSA2022-E 

V.2.1.4 
Các môn học chuyên sâu về Quản trị sản xuất 
Operations Management Specialization  

         
 

56 BSA3035-E 
Các mô hình ra quyết định 

Decisions Models 
3          INE1050-E 

57 BSA3036-E 
Quản trị dự án 

Project Management 
2          BSA2014-E 

58 BSA3037-E 
Chuyên đề quản trị sản xuất 

Special Topics 
2          

 

V.2.2 
Các môn học bổ trợ 
Supporting Courses  

         
 

59 INE3001-E 
Thương mại quốc tế 

International Trade 
3          INE1051-E 

60 INE3058-E 
Thương mại điện tử 

E-Commerce 
3          

INT1104-E 

INE1051-E 

61 FIB3024-E 
Bất động sản 

Real Estate 
2          INE1051-E 

62 INE3056-E 
Chuyên đề kinh tế học 

Special Topics 
2          INE1051-E 

63 BSA3038-E 
Luật kinh doanh 

Business Law 
2          THL1057-E 

64 BSA3040-E 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Corporate Social Responsibility 
3          

 

65 BSA3042-E 

Môi trường xã hội, chính trị, luật pháp 

và đạo đức 

Social, Political, Legal and Ethical 

Environment 

3          
 

66 BSA3044-E 
Chuyên để kinh tế học 

Special Topics 
2          

 

VI. 
Khối kiến thức thực tập và khóa luận tốt 

nghiệp 
Internship and graduate thesis 

11          
 

VI.1 
Thực tập 

Internship 
4          

 

67 BSA4001-E 
Thực tập 1 

Internship 1 (the second year) 
2     2     

 

68 BSA4002-E 
Thực tập 2 

Internship 2 (the third year) 
2       2   

 

VI.2 
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduate thesis 
7          

 

69 BSA4052-E 
Khóa luận tốt nghiệp 

Graduate thesis 
7         7 

 

  Tổng cộng 140          
 

 



PHỤ LỤC 2 (Appedix 2) 

Tài Liệu Tham Khảo (Theo môn học trong CTĐT) 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK  

STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

I 
Khối kiến thức chung (General Courses)  

Không kể các môn học từ 10-13 

(not include the courses from 10th -13th ) 
  

1 PHI1004 

Những nguyên lí của chủ nghĩa 

Mác-Lê nin 1 
Basic Principles of Marxism-

Leninism 1 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin” (soạn theo học chế tín chỉ). NXB. 

ĐHQGHN, 2009 

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lênin. Bộ GD&ĐT, 2009 

Giáo trình Triết học Mác – Lênin. Bộ GD&ĐT, 2006 

2 PHI1005 

Những nguyên lí của chủ nghĩa 

Mác-Lê nin 2 
Basic Principles of Marxism-

Leninism 2 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin” (soạn theo học chế tín chỉ). Đại học Quốc 

gia HN, 2009 

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lênin. Bộ GD&ĐT 

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho các 

khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các 

trường đại học, cao đẳng)Bộ GD&ĐT 

3 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh Ideology 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.Bộ GD&ĐT, 

2009 

 

4 HIS1002 

Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
Revolutionary policy of the Vietnam 

Communist Party 

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao 

đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh). Bộ GD&ĐT, 2009 

Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 

1986 đến nay TS. Tô Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí 

Bảo, và cộng sự, NXB Chính trị QGHN, 2009 

Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

tập I, II,III. Bộ GD&ĐT, NXB Chính trị QGHN, 2009 

5 FLF1105 
Tiếng Anh A1 
English Level A1 

1.  New English File Elementary, Oxenden C. & 

Latham- Koenig C, Oxford 2008 
 

2. Student's Book & Workbook, Oxenden C. & 

Latham- Koenig C, Oxford 2008 
 

6 FLF1106 
Tiếng Anh A2 
English Level A2 

1. English Pronunciation in Use. Elementary, 

Marks J. Cambridge 2007 
 

2. New English File -Pre-intermediate- Student’s 

Book & Workbook, Oxenden, C., Lathem-Koenig 
 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

& Seligson, P. Oxford 2005 

7 FLF1107 
Tiếng Anh B1 
English Level B1 

New Cutting Edge – Intermediate– Student’s Book 

& Workbook, Carr, J.C. & Eagles, F. Longman 

2008 

 

8 FLF1108 
Tiếng Anh B2 
English Level B2 

1. Interactions 1 Reading. Tanka J,Baker L., Most 

P, NXB Tổng hợp HCM 2008 
 

2. Interactions 1 Speaking! Listening. Tanka 

J,Baker L., Most P. NXB Tổng hợp HCM 2009 
 

3. College Writing 1. Zemach, 0 & Islam, C. 

Macmillan 2006 
 

9 FLF1109 
Tiếng Anh C1 
English Level C1 

New Cutting Edge – Advance – Student’ Book & 

Workbook. Cunningham, S., Moor, P.& Eales, F. 

Longman ELT 2005 

 

10 INT1004-E 
 Tin học cơ sở 
Basic Informatics 

Online training solution Inc., Microsoft Office  

2003 step by step 

Online training solution Inc., Microsoft Office Word 

2003 step by step 

Online training solution Inc., Microsoft Office Excel 

2003 step by step 

Online training solution Inc., Microsoft Office 

PowerPoint 2003 step by step 

11 
 

Giáo dục thể chất 
Physical Education 

  

12 
 

Giáo dục quốc phòng 

National Defense Education 

- Giáo trình GDQP-AN tập 1. Vụ GD QP, Bộ 

GD&ĐT. NXB Giáo dục 2008 

- Giáo trình GDQP-AN tập 3. Vụ GD QP, Bộ 

GD&ĐT. NXB Giáo dục 2002 

Giáo trình GDQP: Một số nội dung cơ bản về Đường 

lối quân sự của Đảng. TTGDQP-ĐHQGHN 

Giáo trình GDQP: Một số nội dung cơ bản về kỹ thuật, 

chiến thuật bộ binh. TTGDQP-ĐHQGHN 

Các văn bản hiện hành về GDQP cho học sinh-sv Bộ 

GD&ĐT  

13 
 

Kĩ năng mềm 

Soft Skills 
  

II 
Khối kiến thức theo lĩnh vực 

Courses of specific field   

14 MAT1092-E 
Toán cao cấp 
Advanced Mathematics 

Applied Mathematics for Business, Economics, Life 

Sciences,and Social Sciences, 8th edition. R. 

Barnett, M. Ziegler & K. Byleen. Prentice Hall, 

Elements of Mathematics and Finance V.C. Mavron & 

T.N. Phillips. Springer 2007 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

2002 

15 MAT1101-E 
Xác suất và thống kê 
Probability and Statistics 

The Practice of Business Statistics, 2
nd

 Edition. 

D.S.Moore; G.P.McCabe;.M. Duckworth & L. 

Alwan. Freeman, 2009  

Statistics for Business and Economics, 11
th
 Edition. 

D.R. Anderson, D.J. Sweeney and T.A. Williams, 

Thompson South-Western, 2011 

Introduction to the theory of statistics. Mood & 

Graybill, Thomson South-Western 

16 MAT1005-E 
Toán kinh tế 
Mathematics for Economists 

Quantitative Methods for Decision Makers, 4
th
 ed 

Mik Wisniewski, Prentice Hall, 2006 

An Introduction To Management Science: Quantitative 

Approaches To Decision Making Anderson, Sweeney 

and Williams, Thomson South-Western, 2005 

 

Quantitative analysis for management, 9
th
 edition C.P. 

Bonini, W.H. Hausman &  H. Bierman, McGraw-Hill, 

1997 

III 
Khối kiến thức theo ngành 

General basic courses of disciplines   
  

III.1 
Các môn bắt buộc 

Selective courses 
  

17 INE1050-E 
Kin tế vi mô 
Microeconomics 

Principles of Economics, 5
th
 ed., Mankiw, N.G. 

Prentice Hall, 2008 
Microeconomics, Michael R. Baye. Prentice Hall, 2007 

18 INE1051-E 
Kinh tế vĩ mô 
Macroeconomics 

Macroeconomics 11th eds, Robert J. Gordon, 2008 

Macroeconomics 6th edition. N. Gregory Mankiw, 

South-Western, 2008  

Economics 17
th
 ed. Brue, Stanley L. McGraw-Hill, 

2008 

19 PEC1052 
Lịch sử kinh tế Việt Nam 
History of Vietnamese Economy 

Lịch sử Kinh tế Việt nam.  Phạm văn chiến, 

ĐHQGHN, 2003 

Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt nam. Lê Quốc 

Sử, NXB Chính trị QG 1998 

Lịch sử Kinh Tế. Nguyễn Trí Dĩnh,  Phạm Thị Quý. 

NXB thống kê 2003 

20 THL1057-E 
Nhà nước và pháp luật đại cương 

Introduction to State and Law 

An Introduction to Law, 7
th
 edition. Phil Harris, 

CUP, 2006 

Introduction to Law, 4th Edition,  Joanne Hames, 

Yvonne Ekern, 2009 

21 BSA2004-E 
Quản trị học 

Management  

Management: Principles and practices for 

tomorrow’s leaders (3rd Ed.) Dessler, G.Boston, 

Prentice Hall, 2010 

Fundamentals of Management: Essential Concepts and 

Applications (6th Ed.) Robbins/DeCenzo, Pearson 

Prentice Hall, 2009 

Management: Challenges for tomorrow’s leaders 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

Lewis, Good man, & Fandt, Thomson Southwestern, 

2010 

22 INE1052-E 
Kinh tế lượng 

Econometrics 

Using Econometrics, A.H. Studenmund, Adission 

Wesley, 2004 

Giáo trình kinh tế lượng. Tạ Đức Khánh, 2006 

Bài tập Kinh tế lượng. Tạ Đức Khánh,2006 

23 BSA 2010 

Đạo đức kinh doanh và văn hóa 

doanh nghiệp 

Business Ethical  and corporate 

culture 

Đạo đức Kinh doanh và Văn hoá Doanh nghiệp. 

Nguyễn Mạnh Quân, 2004 

Văn hóa Việt Nam Thường thức. Nguyễn Tiến 

Dũng,NXB Văn hóa – Dân tộc, 2005  

Corporate Cultures Terrence E.Deal and Allan A. 

Kennedy, 2000 

III.2 
Các môn tự chọn  

Elective Courses 
  

24 BSA1056-E 
Giao tiếp kinh doanh 

Business Communication 

Essential of Business Communication, Mary Ellen 

Guffey, 2010 

The Business Writer's Handbook, 9th eds.,  Alred, 

Brusaw Oliu - Bedford/St Martin's, 2008 

Presentation Zen. Garr Reynolds, New Riders, 2008  

Business Communication: Making connections in 

digital world. Lesikar, McGraw-Hill/Irwin, 2009 

25 BSA3051-E 
Nghiên cứu hành vi và xã hội 

Behavior and Social Research 

Practice of Social Research 12
th
 Babbie Eearl R 

Belmont CA: Wadsworth, Thomson Learning Inc, 

2010 

Research Design: Quantitative, Qualitative and mixed 

methods, Approaches, second edition,  John Creswell, 

Sage, 2003   

Social Research Methods,  Alan Bryman, Oxford 2001 

26 BSA1054-E 
Kỹ năng làm việc theo nhóm 

Teamwork skills 

1. Team Players and Teamwork, Completely 

Updated and Revised: New Strategies for 

Developing Successful Collaboration, Glenn M. 

Parker, Wiley & Son, 2008 

Creating teams with an Edge. Harvard Business 

School, 2008 

27 HIS1055-E 
Lịch sử văn minh thế giới 

Civilization World History 
Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh, 1998 

Modern World History, Patterns of Interaction.  

McDougal Littlell, 2005 

Almanach nh÷ng nÒn v¨n minh thÕ giíi, 

NXB VH thông tin, HN, 2006 

IV 
Khối kiến thức theo nhóm ngành 

Basic courses of disciplines groups 
  

IV.1 
Các môn học bắt buộc 

Selective courses 
  

28 BSA2018-E 
Tài chính doanh nghiệp 1 

Introduction to Finance 

Fundamental of Financial Management, Brigham 

and Houston 10 edition, Thompson Publisher, 2007 

Fundamentals of Corporate Finance Alternate.Leisikar, 

Mc Graw Hill Irwin, 2005 

Principle of Corporate Finance, 10
th
 edition. Richard 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

Brealy, Steward Myers, Franklin Allen, 2010 

Essential of Investments,5th edition Zvi Boddie, Alex 

Kane, and Alan J. Marcus, McGraw-Hill, 2010 

29 BSA2001-E 
Nguyên lí kế toán 

Principle of Accounting 

Financial Accounting, 6th eds.  Robert Libby, 

Patricia A. Libby and Daniel G. Short, McGraw-

Hill, 2010 

Financial Accounting, 10th eds, Belverd E. Needles, Jr. 

and Marian Power, South-Western, 2010 

Financial Accounting, Tools for Decision Making, 

Fifth Edition. Kimmel, Weygandt, & Keiso, McGraw-

Hill, 2010 

30 BSA2002-E 
Nguyên lý Marketing 

Marketing 

Marketing: An Introduction, 9th ed., G., Armstrong 

and P. Kotler, Prentice Hall, 2010 

Marketing Management, 13
th
 ed., Philip Kotle, Prentice 

Hall, 2010. 

Marketing research Methodological Foundations 10
th
 

Lacobucci Churchill, South-Western Cengage 

Learning, 2010 

101 Marketing Strategies.Troy Waugh, 2010 

31 BSA2014-E 

Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

Production and Operations 

Management 

1.Operations Management, 9th ed., Heizer and 

Render, Prentice Hall, 2009 

Operations Management: Contemporary Concepts and 

Cases  Roger Schoeder, McGraw-Hill 2008 

Operations Management for Competitive 

Advantage,11th ed., Chase, R.; Jacobs R.; Aquilano, N. 

McGraw-Hill, 2006 

32 INE2028-E 
Kinh doanh quốc tế 

International Business 

Hill, Charles W.L., Global Business Today, 6th 

Ed., The McGraw-Hill, 2009 

International Business, 8th edition, Charles W. L. Hill, 

McGraw Hill-Irwin, 2009  

International business: The Challenges of 

Globalization, 5
th
 edition John Wild, Kenneth Wild, 

Jerry Han, 2009 

The international Business Environment. Janet 

Morrison, 2008 

International Business,  Jay Heizer, Barry Render, 

2008 

IV.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses   

33 BSA1057-E 
Nghệ thuật và nhân văn 

Arts and Humanity 

Arts and Culture, Combined Volume: An 

Introduction to the Humanities with CD (Audio) 

Margaret Wetherell; Palgrave, 2009 

Living with Art,  9th edition. Mark Getlein, Mc-Graw, 

2009 

Arts and Culture, Combined Volume: An Introduction 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

to the Humanities with CD (Audio), J.Bento, R.Yanni, 

2007 

34 MNS3010-E 
Hành vi tổ chức 

Organizational Behavior 

Understanding and Managing Organizational 

Behavior, 5th eds, George and Jones, 2008 

Organizational Behavior, 13th ed. Robbins, S. & 

Judge, T.2008 

35 MNS3010-E 
Hành vi tổ chức 

Organizational Behavior 

Neotiation Genius “How to Overcome Obstacles 

and Achieve Brilliant Results at the Bargaining 

Table and Beyond, Deeppak Malhotra; Max H. 

Bazerman, 2009 

Getting to Yes Fisher,R, Ury,W, Patton, B.1991 

Street Negotiation--How To Resolve Any Conflict 

Anytime,Tristan, 2006 

Essential of Negotiation. Lewicki, 2006 

36 BSA3052-E 

Lí thuyết trò chơi và ra quyết định 

kinh doanh 

Game Theory and Business 

Decisions 

Decision Making using Game Theory – an 

introduction to managers, Anthony Kelly 

Strategies and Games: Theory and Practice  Prajit K. 

Dutta 

V 
Khối kiến thức ngành 

Discipline courses  
  

V.1 
Các môn học bắt buộc  

Selective Courses 
  

37 BSA2005-E 
Quản trị chiến lược 

Strategic Management 

Principles of Strategic Management (Innovation 

Business Textbooks) Morden 

Strategic Management: An Integrated Approach - 8th 

ed. Hill and Jones  

Making Strategy Work: Leading Effective Change and 

Execution.  Hrebiniak 

Analysis for Management VER PIE.Render 

38 BSA2006-E 
Quản trị nguồn nhân lực 

Human Resources Management 

1. Human Resources Management, 11th edition. 

Dessler G. 

2. International human resource management: 

managing people in a multinational context, 4
th
 edition, 

Peter J. Dowling, Denice E. Welch  

3. Managing Human Resources: Personnel 

Management in transition, Bach 

4. Human Resouce Management 4
th
 : Theory and 

Practice, Bratton 

39 BSA2022-E 
Lãnh đạo 

Leadership 

1. Achua, C. F. and Lussier, R. N. (2010). 

Effective Leadership, 4
th
 Ed, South-Western.  

2. Lussier, R. N. and Achua, C. F. (2012). 

Leadership: theory, application & skill 

development, 3
rd

 Ed, Thomson – Southwestern.  

3. Yukl, G. (2009). Leadership in Organization, 7
th
 

1.Team work: What must go right, what can go wrong. 

C.E.Larson & F.M.LaFasto 

2.On Becoming a Leader, 2
nd

, Ed Warren Bennis 

3. Leadership: Theory, application, skill development.  

Lussier, R.N.&Achua, C.F, Eagan, Minesota 

4. Leaders Talk Leadership: Top Executives Speak 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

ed, Pearson Education, Inc., Upper Saddle 

River. 

Their Minds, 1st edition, Meredith D. Ashby and 

Stephen A. Miles 

40 BSA3050-E 
Nghiệp chủ 

Entrepreneurship 

Entrepreneurship: Theory, Process and Practice 

(with Info Trac-Hard Cover) 6th edition Donal 

F.Kuratko; Richard M. Hodgetts 

1.Technology ventures: From idea to enterprise, 2nd 

edition Dorf, Richard& Bryers, Thomas 

2.Patterns of Entrepreneurship, Kaplan and Jack 

3. Essentials of entrepreneurship and Small Business 

Management, 2nd edition.Thomas W. Zimmerer, 

Norman M. Scarborough 

41 BSA3054-E 
Quản trị công ty 

Corporate Governance 

Corporate Governance, Third Edition Robert A.G. 

Monks, Nell Minow 

Corporate Governance Upper Saddle River, 3rd edition 

Kim, K.&.J. Nofsinger  NJ 

Corporate culture and performance. Author: John P. 

Kotter, Heskett 

42 BSA3055-E 
Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 

Innovation Management and 

Change 

Open Innovation: The New Imperative for Creating 

and Profiting from Technology.  Henry W. 

Chesbrough 

The Heart of Change: Real-Life Stories of How People 

Change Their Organizations, John P. Kotter & Dan S. 

Cohen 

Managing Innovation-Intergrating technological, 

Marketand Organizational change, 4th edition Joe 

Tidd, John Bessant, Keith Pavitt 

V.2 
Các môn học tự chọn 

Elective courses 
  

V.2.1 
Các môn học chuyên sâu 

Specific courses 
  

V.2.1.1 
Các môn học chuyên sâu về kế toán 

Accounting Specialization 
  

43 BSA3007-E 
Kế toán quản trị 

Managerial Accounting 

Managerial Accounting, 13th eds. Ray H. Garrison, 

Eric W. Noreen and Peter C. Brewer 

 Managerial Accounting, 5th eds Al L. Hartgraves, 

Wayne J. Morse, James R. Davis 

44 BSA2013-E 
Phân tích báo cáo tài chính 

Financial Statement Analysis 
Financial Statement Analysis Subramanyam; Wild 

Business Analysis and Valuation: Using Financial 

Statement  4th ed.Palepu and Healy  

Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and 

Valuation, A Strategic Prospective. Stickney, Brown; 

Wahlen 

Analysis of Financial Statement Leopold A.Bernstein 

& John J.Wild 

45 BSA3009-E Kiểm toán căn bản  2.Principles of Auditing and Assurance Services, Auditing and Assurance Services "An Integrated 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  
Auditing Author: 17

th
 edition,  Ray Whittington; Kurt Pany Approach" 13th ed.  Aren, Elder and Beasley  

46 FIB3028-E 
Chuyên đề kế toán 

Special Topics 
  

V.2.1.2 
Các môn học chuyên sâu về tài chính 

Finance Specialization   

47 INE3057-E 
Đầu tư 

Investments 
Investment 8

th
 Bodie, Kane and Marcus 

Essentials of Investments 7
th
 Bodie, Kane and Marcus  

The Standard and Poor's Guide to Money and Investing 

Morris and V. Morris  

48 BSA3030-E 
Tài chính doanh nghiệp 2 

Corporate Finance 

3. Corporate Finance, 2
nd

. eds., Jonathan Berk and 

Peter DeMarzo 

Principles of Corporate Finance – Author, 9th eds., 

Brealey Myers; Allen 

Corporate Finance. Stephen A.Ross 

49 FIB2003-E 
Các thị trường và định chế tài chính 

Financial Institutions and Markets 

Financial Markets and Institutions, 6th ed., 

Frederic S. Mishkin; Stanley G. Eakins 

Financial Markets and Institutions.  Anthony Saunders; 

Marcia Millon Cornett 

Risk Management and Financial Institutions  John Hull 

50 FIB3031-E 
Chuyên đề tài chính 

Special Topics 
  

V.2.1.3 
Các môn học chuyên sâu về Marketing 

Marketing Specialization   

51 BSA3013-E 
Hành vi khách hàng 

Consumer Behavior 
Consumer Behavior, 8th edition. Micheal Solomon 

Consumer Behaviour: A European Perspective Michael 

R. Solomon 

Consumer Behavior and Managerial Decision Making, 

2nd edition, .  Frank R. Kardes 

52 BSA3012-E 
Nghiên cứu Marketing 

Marketing Research 

Marketing Research: Methodological Foundation, 

9th edition,  Gilbert A. Churchill; Dawn Iacobucci 

Marketing Research with SPSS 13, 9
th
 edition,  Aaker, 

David A., V. Kumar; George S. Day 

53 BSA3053-E 
Bán lẻ 

Retail 

Retail Management: A Strategic Approach, 11th 

eds.  
Barry Berman and Joel R Evans 

54 BSA3033-E 
Quản trị chiến lược thương hiệu 

Strategic branding management 

Strategic Brand Management, 3rd edition, Kevin 

Keller 

From Brand Vision to Brand Evaluatiom. De 

Chernatory, Leslie 

The New Strategic Brand Management: Creating and 

Sustaining brand equity long-term, 4th edition Jean-

Noel Kapferer 

Product Management, 4th edition, Lehmann and Winer 

55 BSA3034-E 
Chuyên đề Marketing 

Special Topics 
  



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  

V.2.1.4 
Các môn học chuyên sâu về Quản trị sản xuất 
Operations Management Specialization 

  

56 BSA3035-E 
Các mô hình ra quyết định 

Decisions Models 

AISE-PKG-Managerial Decision Modeling Rev 1E 

Ragsdale/ Thomson 

  

1.Spreadsheet Modeling and Decision Analysis, 5th 

edition Ragsdale 

2.Data, Models and Decisions: The fundamental of 

Management Science, Dimitris Bertimas and Robert 

Freund 

57 BSA3036-E 
Quản trị dự án 

Project Management 

Project Management – a systems approach to 

planning, scheduling and controlling, 10
th
 edition 

Harold Kerzner 

Fundamentals of Project Management James P. Lewis 

Project management case studies.  Kerzner 

58 BSA3037-E 
Chuyên đề quản trị sản xuất 

Special Topics 

Operations Management. 9th eds. Heizer and 

Render 
 

V.2.2 
Các môn học bổ trợ 
Supporting Courses 

  

59 INE3001-E 
Thương mại quốc tế 

International Trade 
International Trade,  Robert Feenstra, Alan Taylor 

International Economics: Theory and Policy, Paul R. 

Krugman and Maurice Obstfeld  

60 INE3058-E 
Thương mại điện tử 

E-Commerce 

Electronic Commerce: A Managerial Perspective , 

Turban, King, Lee and  Viehland 

Essentials of Management Information Systems. K. C. 

Laudon and J. P. Laudon 

Internet Business Models and Strategies.  Allan Afuah, 

Christopher L. Tucci 

61 FIB3024-E 
Bất động sản 

Real Estate 

Real Estate Finance& Investment, 14th edition 

Bruggeman, William & Jeffrey Fisher 
Investing in real estate, 6

th
 edition Gary W. Eldred 

62 INE3056-E 
Chuyên đề kinh tế học 

Special Topics 
  

63 BSA3038-E 
Luật kinh doanh 

Business Law 

1.Law for Business, 9th Edition Barnes, Dworkin, 

Richards 

2.Essentials of Business Law, second edition, Beatty 

and Samuelson 

Trade Laws and institutions: Good Practices and the 

world trade Organization. Hoekman 

64 BSA3040-E 

Trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

Corporate Social Responsibility 

1. Introduction to Corporate Social Responsibility Guler Aras & David Crowther, 

2. Corporate Social Responsibility: Doing the Most 

Good for Your Company and Your Cause.  
Philip Kotler and Nancy Lee  

65 BSA3042-E 

Môi trường xã hội, chính trị, luật 

pháp và đạo đức 

Social, Political, Legal and Ethical 

1. Business and Society: Stakeholders, Ethics, 

Public Policy. Anne T.Lawrence, James Webber 

2. Business and Society: Ethics and Stakeholders 

Management. Archie B.Carroll; Ann.K. Buchholtz 



STT 

No 
Mã Môn học 

Subject Code 
Tên Môn học 

Subject 

Danh mục tài liệu tham khảo 

LITS OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK 

Tài liệu bắt buộc 

Textbook 

Tài liệu tham khảo thêm 

Reference book  
Environment 

66 BSA3044-E 
Chuyên để kinh tế học 

Special Topics 
  

 



Phụ lục 3: Danh Sách Giảng Viên Tham Gia Giảng Dạy Chƣơng Trình 

Appendix 3: 

LIST OF LECTURERS IN INTERNATIONAL STANDARD PROGRAM 

N0 Name of lecturer 
Born 

in  

Gender 
Titel  

Specialized 

training 

Place of training 

(the highest degree) 
Work place in Course  

Male Female 

1 Pham Thi Lien 1974   x Dr. 
Business 

Administratrion 

Macquarie 

University, Australia 

Business 

Administration 

Faculty 

Marketing  2 
Hoang Thi Thanh 

Van 
1964   x Dr. 

Economics-

Management-

Business 

Victoria University, 

Australia 

Business 

Administration 

Faculty 

3 Nguyen Thi Phi Nga 1967   x Dr. 
Business 

Administratrion 

Seoul National 

University- South 

Korea 

Business 

Administratrion 

Faculty 

4 Phan Chi Anh 1970 x   Dr. 
Business 

Administratrion 

Yokohama 

University, Japan 

Business 

Administratrion 

Faculty 
Production and 

Operation 

Management 
5 Nguyen Dang Minh 1976 x   Dr. 

Business 

Administratrion 

Nagoya University, 

Japan 

Business 

Administratrion 

Faculty 

6 Dinh Viet Hoa 1978 x   Dr. 
Cooperation 

management 

Xavier University, 

Ateneo De Cagayan, 

Philippines 

Business 

Administratrion 

Faculty 

Leadership 

Entrepreurship 

7 Nguyen Ngoc Thang 1977 x   Dr. 
Apply 

Economics 

Gent University, 

Belgium  

Business 

Administratrion 

Faculty 

Modeling 

decision making  

8 Nham Phong Tuan 1980 x   Dr. 

Strategic 

management, 

development 

Hiroshima 

University- Japan 

Business 

Administratrion 

Faculty 

Innovation 

management and 

change  
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9 Vu Anh Dung 1975     Dr. 

International 

Operations 

Management 

Cambridge 

University, England 

Faculty of 

International Business 

and Economics International 

Business 

10 Nguyen Anh Thu 1976   x Dr. 
Kinh tế phát 

triển 

Trường Đại học 

Quốc gia Yokohama, 

Nhật Bản 

Faculty of 

International Business 

and Economics 

11 Tran Thi Thanh Tu 1976   x Dr. Finance 

Vietnam National 

Economics 

University 

Finance and Banking 

Faculty  

Corporate finance 

1,2 

12 
Pham Thi Hong 

Diep 
1974   x Dr. 

Political 

Economy 

Ho Chi Minh 

National Political 

and Public 

Administrative 

Academy, Vietnam 

Faculty of Political 

Economics History of 

Vietnam 

Economy 

13 Nguyen Thuy Anh 1981   x Dr. 
International 

Studies 

Waseda University, 

Tokyo, Japan 

Faculty of Political 

Economics 

14 Nguyen Quoc Viet 1975 x   Dr. Economics 
Kassel University, 

Germany  

Faculty of 

Development 

Economics  

Introduction to 

state and law 

15 Dao Thi Bich Thuy 1974   x Dr. Economics 
Adelaide University, 

Australia 

Faculty of 

Development 

Economics  Microeconomic, 

macroeconomic 

16 
Nguyen Thi Thu 

Hang 
1975   x Dr. 

Macroeconomics

, Labor 

Economics 

New York 

University, USA 

Faculty of 

Development 

Economics  

17 Do Xuan Truong 1972 x   Dr. 
International 

Business 

Asian Institute of 

Technology, 

Bangkok, Thailand.  

Business 

Administratrion 

Faculty 

Human resourse 

management;  

Organizational 

Behavior 

18 Do Tien Long 1971 x   Dr. 
Business 

Administratrion 

Tarlac State 

University, 

Business 

Administratrion 

Leadership 

Organizational 



N0 Name of lecturer 
Born 

in  

Gender 
Titel  

Specialized 

training 

Place of training 

(the highest degree) 
Work place in Course  

Male Female 

Philippines. Faculty Behavior 

19 Nguyen Viet Khoi 1979 x   Dr. Economics 

Graduate Academy 

of Social Sciences, 

Vietnam 

Faculty of 

International Business 

and Economics 

E-commerce 

20 Vu Pham Hai Dang 1975 x   Dr. 

Macroeconomics

, Labor 

Economics 

New York 

University, USA 

Faculty of 

Development 

Economics  

Econometrics 

21 
Nguyen Thi Huong 

Lien 
1978   x Dr. 

International 

Development 

Studies 

Yokohama 

University, Japan 

Finance and Banking 

Faculty  

Principle of 

Accounting; 

Managerial 

Accounting 

22 Hoang Viet Ha 1974 x   Dr. 
Business 

Administratrion 

Macquarie 

University, Australia 
Bao Viet Cooperation 

Corporate 

governace 

23 Pho Duc Tai 1972 x   Dr. 
Science in 

Mathematics 

Tokyo University of 

Metropolitan, Japan 

Department of 

Mathematics; VNU 

University of Science 

Mathematics 

for Economists 

24 Nguyen Trung Hieu 1978 x   Dr. 
Numerical 

Mathematics, 

RWTH Aachen 

University, 

Germany. 

Department of 

Mathematics; VNU 

University of Science 

Advanced 

Mathematics 

25 
Nguyen Manh 

Cuong 
1977 x   Dr. 

Probability 

and Statistics 
VNU University of 

Science 

Department of 

Mathematics; VNU 

University of Science 

Probability and 

Statistics 

26 Richard Mark Nixon 1959 x   
Prof, 

Dr. 

Second 

Language 

Education  

Ontario Institute for 

Studies in Education, 

University of 

Toronto, Canada  

Daegu University, 

South Korea 

Business 

Communication 

Arts and 

Humanity  

27 Dinh Hong Hai 1970 x   Dr. Anthropology 

Institute of Cultural 

Studies, Vietnamese 

Academy of Social 

Sciences 

Institute of Cultural 

Studies, Vietnamese 

Academy of Social 

Sciences 

Behavior and 

Social Research 

Arts and 

Humanity  



N0 Name of lecturer 
Born 

in  

Gender 
Titel  

Specialized 

training 

Place of training 

(the highest degree) 
Work place in Course  

Male Female 

28 Bui Hong Hanh 1976   x Dr. World History 

VNU-University of 

Social Sciences and 

Humanities 

Faculty of 

International Studies 

VNU-University of 

Social Sciences and 

Humanities 

Civilization 

World History 

29 Pham Duc Cuong 1973 x   Dr. Accounting 
Macquarie 

University, Australia 

Accouting Faculty - 

Vietnam National 

Economics University 

Principle of 

Accounting;  

Managerial 

Accounting 

30 Kaliappa Kalirajan 1949 x   
Prof, 

Dr. 
Economics 

Australia National 

University 

Faculty of Public 

management Crawford 

University, Australia 

Special topic in 

Economics 

31 Julie L. Brockman 1961   x Dr. 

Higher, Adult, 

and Lifelong 

Education 

Michigan State 

University, USA 

School of Human 

Resources and Labor 

Relations, Michigan 

State University 

Human Resources 

management,  

Strategic 

management 

 


