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Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh. Mã số: ....................... 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

(Ban hành theo Quyết định số …  ngày … tháng … năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) 

1.  ục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung  

 ào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành tiếng Pháp thƣơng mại có 

phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về 

kinh tế - xã hội, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh; có khả năng hoạch 

định chiến lƣợc, chính sách, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh 

và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Pháp trong giao tiếp 

và kinh doanh, có thể làm việc ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các 

cơ quan nghiên cứu, các tổ chức kinh tế - xã hội,... 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

1.2.1. Kiến thức 

-  ảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cƣơng theo chuẩn chƣơng trình đào tạo quốc 

gia ngành QTK  và tập trung nâng cao kiến thức Tiếng Pháp cơ bản theo khung 

chuẩn châu Âu, kiến thức tin học căn bản và ứng dụng;  

-  ó kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học 

vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Thương mại điện tử 

căn bản… 

-  ảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về QTK  gồm: Quản trị học, 

Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất …  

-  ảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về tiếng Pháp thương mại và 

quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước có sử dụng tiếng Pháp 

- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trƣờng và các 

trƣờng thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý-Kinh doanh và ngôn ngữ Pháp  

1.2.2. Kỹ năng:  

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng của chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh thuộc ngành Quản trị kinh doanh: 
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a) Kỹ năng cứng 

-  ó khả năng đọc hiểu, trao đổi, biên dịch và phiên dịch các tài liệu về kinh tế và quản 

trị kinh doanh bằng tiếng Pháp 

-  ó khả năng giải quyết các vấn đề QTK  trong doanh nghiệp nói chung; 

-  ó khả năng lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ; 

-  ó khả năng lập và triển khai các hệ thống và tác nghiệp QTK  của doanh nghiệp; 

b) Kỹ năng mềm 

- Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Pháp; 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team Work); 

-  ó khả năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông quản trị doanh nghiệp; 

- Tiếng Anh đạt trình độ giao tiếp cơ bản theo quy định của Trƣờng. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đồng thời có khả năng tiếp cận 

các phần mềm tin học quản trị phục vụ công tác chuyên môn. 

1.2.3. Thái độ 

-  ó ý thức vƣợt khó vƣơn lên trong học tập;  

-  ó ý thức chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trƣờng giáo 

dục và đào tạo trong nhà trƣờng; 

-  ó ý thức tham gia các hoạt động tập thể, chính trị, văn hóa và xã hội; 

-  ó phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng tốt 

-  ó ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ làm việc chuyên nghiệp sau tốt nghiệp. 

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc 

ngành Quản trị kinh doanh của Trƣờng  ại học Thƣơng mại có thể làm việc tại: 

-  ộ phận quan hệ khách hàng, quản trị xuất nhập khẩu, đàm phán và giao dịch thƣơng 

mại của doanh nghiệp; đặc biệt với các đối tác nhƣ Pháp,  anada,  ỉ,…; 

-  ộ phận thƣơng vụ của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở các nƣớc có sử 

dụng tiếng Pháp và các cơ quan đại diện ngoại giao của các nƣớc nói tiếng Pháp tại 

Việt Nam 

-  ộ phận quản trị dự án kinh doanh; đặc biệt trong các dự án có sử dụng tiếng Pháp 

với cán bộ và chuyên viên dự án là ngƣời Pháp,  anada,  ỉ,… 

-  ộ phận tổ chức và quản trị nhân lực của các doanh nghiệp có sử dụng lao động là 

ngƣời nƣớc ngoài có sử dụng tiếng Pháp, các cơ quan và tổ chức khác; 

-  ác bộ phận R&  các vấn đề quản trị kinh doanh ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi 

lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trƣờng trung học nghề, cao đẳng, đại học có sử 

dụng tiếng Pháp. 

2.  hời gian đào tạo: 4 năm 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng tín chỉ): 
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Tổng khối lượng chương trình đào tạo là 131 tín chỉ, trong đó 120 tín chỉ học tập và 

tốt nghiệp và 11 tín chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng.  

4.  ối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:  

 ạt điều kiện theo Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của  ộ  iáo dục & đào tạo 

và quy định của Trƣờng, cụ thể tại  iều 23 Quy định về đào tạo đại học chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ( an hành kèm theo Quyết định số 555 /Q - HTM, ngày 16 

tháng 8 năm  2013 của Hiệu trƣởng Trƣờng  ại học Thƣơng mại) trong đó sinh viên 

phải tích lũy đủ 131 tín chỉ trong đó có 11 tín chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng và 

93 tín chỉ các học phần bắt buộc; có điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học 

đạt từ 2,00 trở lên; đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định. 

6.  hang điểm: A, B, C, D, F  

7.  ội dung chương trình: 

1 K ẾN THỨ     O          ƢƠN  32 TC 

1.1. Các học phần bắt buộc 30 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3 

3 Tƣ tƣởng Hồ  hí Minh 2 

4  ƣờng lối cách mạng của  ảng  ộng sản Việt Nam 3 

5 Pháp luật đại cƣơng  2 

6 Tiếng Pháp 1.1 2 

7 Tiếng Pháp 1.2 2 

8 Tiếng Pháp 1.3 2 

9 Toán cao cấp 1 2 

10 Toán cao cấp 2 2 

11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  3 

12 Tin học đại cƣơng 3 

13 Phƣơng pháp N KH 2 

1.2. Các học phần tự chọn: Chọn 2TC trong các HP sau: 2 

1 Kinh tế thƣơng mại đại cƣơng  2 
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2 Kinh tế môi trƣờng  2 

3 Xã hội học đại cƣơng 2 

2 K ẾN THỨ     O      HUYÊN N H ỆP 88 TC 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25 

2.1.1. Các học phần bắt buộc 20 

1 Kinh tế vi mô  3 

2 Kinh tế vĩ mô  3 

3 Marketing căn bản  3 

4 Nguyên lý kế toán   3 

5 Văn hóa và văn minh Pháp   3 

6 Thƣơng mại điện tử căn bản 3 

7 Tiếng Pháp 1.4 2 

2.1.2. Các học phần tự chọn:  Chọn 5 TC trong các HP  sau: 5 

1 Ngữ pháp tiếng Pháp  3 

2 Ngữ âm – Âm vị học tiếng Pháp 3 

3  ơ sở văn hóa Việt Nam 2 

4 Khởi sự kinh doanh 2 

2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39 

2.2.1. Các học phần bắt buộc 33 

1 Quản trị học   3 

2 Quản trị chiến lƣợc  3 

3 Quản trị nhân lực căn bản  3 

4 Quản trị tài chính   3 

5 Quản trị sản xuất 3 

6 Quản trị rủi ro 2 

7 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.1 2 
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8 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.2 2 

9 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.3 2 

10 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.4 2 

11 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.5 2 

12 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.6 2 

13 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.7 2 

14 Tiếng Pháp thƣơng mại 1.8 2 

2.2.2. Các học phần tự chọn: Chọn 6 TC trong các HP sau: 6 

1 Hệ thống thông tin quản trị * 3 

2 Quản trị dự án * 3 

3 Quản trị bán hàng * 3 

4 Luật kinh tế * 3 

2.3. Kiến thức bổ trợ 14 

2.3.1. Các học phần bắt buộc 11 

1 Tiếng Anh 2.1 3 

2  iên dịch và phiên dịch tiếng Pháp 3 

3  hiến lƣợc kinh doanh quốc tế * 3 

4 Quản trị nhóm làm việc 2 

2.3.2. Các học phần tự chọn: Chọn 3 TC trong các HP sau: 3 

1 Thị trƣờng chứng khoán 3 

2 Marketing thƣơng mại  3 

3 Kế toán quản trị * 3 

2.4.  hực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học 10 

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 120 TC (chưa tính các HP Giáo dục 

thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó có 93 TC các học phần bắt buộc.  

 

 


