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BÁO CÁO 

  

Kính gửi: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế.  

 

 Thực hiện công văn số 721/ĐHH-ĐTCTSV của Đại học Huế ngày 17 tháng 5 

năm 2021 Khoa Quốc tế - Đại học Huế kính báo cáo công khai năm học 2020-2021 nội 

dung theo biểu mẫu sau: 

1. Số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 

2020-2021 

2. Số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại 

học năm 2020-2021 

3. Số 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 

2020-2021 

4. Số 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

5. Số 21: Công khai tài chính. 

  Khoa Quốc tế kính gửi các thông tin về tình hình thực hiện Quy chế công khai 

đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo yêu cầu. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

QUYỀN KHOA TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC HUẾ 
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học năm học 2020-2021 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng 

sư phạm 

chính quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy Chính quy 

Liên 

thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

  Trình độ đào tạo đại học chính quy ngành Quan hệ quốc tế 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi của các môn 

đó trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điều kiện xét tuyển là 

tổng điểm 3 môn (chưa nhân hệ số, bao gồm điểm ưu tiên) tối thiểu 

bằng mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT. 

2. Xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) 

Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp 

THPT của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để 

xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung 

bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của 02 

học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét 

tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải 

≥ 18,0 (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên). 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

1. Về kiến thức: 

  Sinh viên phải nắm vững những kiến thức cơ bản về quốc tế 

học (quan hệ quốc tế, về kinh tế và luật pháp quốc tế, về lịch sử và 

văn hóa thế giới, ...), về khu vực châu Âu và châu Mỹ, về chính sách 

và quan hệ đối ngoại của Việt nam. 

2. Về kỹ năng: Sinh viên được trang bị những kiến thức về: 

+ Đáp ứng yêu cầu theo điều 27-Quy chế đào tạo ĐH&CĐ 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

+ Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng 

Nhật) giao tiếp tương đương bằng B, trình độ tin học văn phòng 

tương đương bằng B (thông qua đợt khảo sát cuối khóa do trường tổ 

chức). 

+ Nắm vững kiến thức đại cương, đại cương ngành và 

chuyên ngành để học các chương trình đại học khác theo quy định 

và nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

+ Phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế 

+ Phương pháp giao tiếp quốc tế 

 



3. Về thái độ: 

+ Tự học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp 

ứng các yêu cầu mới 

+ Tinh thần xây dựng cải tiến cách thức làm việc để đạt hiệu 

quả cao hơn. 

+ Quan tâm đến sự phát triển của cơ quan, tổ chức doanh 

nghiệp nơi đang hoạt động. 

+ Phê phán, đấu tranh chống các hành vi sai trái. 

4. Về trình độ năng lực: Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ 

Quốc tế, sinh viên có khả năng đảm nhận các loại công việc sau đây: 

+ Nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về quốc tế tại các 

trường đại học, các viện khoa học, các cơ quan ngoại giao ở trung 

ương hay ở địa phương. 

+ Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại 

tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông, các 

cơ quan văn hóa đối ngoại. 

+ Làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh 

nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc 

tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài. 

+ Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các 

tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước 

ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân. 

+ Có khả năng công tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng 

dạy hoặc phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề quốc tế 

và quan hệ đối ngoại.  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

- Cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học 

phần 

- Trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ học tập 

theo hệ thống đào tạo tín chỉ 

- Tặng học bổng khuyến khích học tập sinh viên đạt thành tích tốt 

trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khan 

- Cố vấn học tập hỗ trợ tư vấn các vấn đề về đào tạo và nghề nghiệp 

cho sinh viên 

- Kết nối với các công ty doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh 

viên sau khi ra trường.  

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

Chương trình đào tạo đại học chính quy   

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

 - Quan hệ quốc tế là một ngành khoa học mang tính liên ngành, 

nghiên cứu có hệ thống những quan hệ chính trị, kinh tế giữa chính 

phủ và con người ở các quốc gia trên thế giới, trên cơ sở so sánh 

những hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau. 

- Bên cạnh những kiến thức căn bản (về lịch sử, địa lý, văn hóa - xã 

hội các nước), sinh viên ngành quan hệ quốc tế sẽ được học cách 

phân tích khái niệm và ý tưởng để có thể hệ thống, giải thích, hiểu, 

phân tích và so sánh được mối quan hệ giữa các quốc gia. 

- Ngành quan hệ quốc tế đào tạo người làm công tác đối ngoại. 

- Mảng kiến thức sinh viên phải có là kiến thức về quốc tế (kinh tế 

quốc tế, luật quốc tế, lịch sử…), kỹ năng đàm phán, ngoại giao và 



quan trọng nhất là tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế. 

  

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Cử nhân quan hệ quốc tế có thể làm việc trong các cơ quan ngoại 

giao, từ Bộ Ngoại giao đến các đại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh 

sự hoặc các đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài;  

- làm việc tại các đại sứ quán hoặc văn phòng lãnh sự nước ngoài tại 

Việt Nam;  

- làm đại diện cho các công ty, tập đoàn VN ở nước ngoài hoặc các 

tập đoàn, công ty nước ngoài tại Việt Nam. 

- trở thành nhân viên quan hệ công chúng - Public Relations (PR) 

hoặc có thể công tác tại các phòng ban trong các trường đại học về 

quan hệ quốc tế, đối ngoại hoặc hợp tác quốc tế và tại các ban quản 

lý các dự án quốc tế. 

  

  Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

QUYỀN KHOA TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 
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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế giáo dục đại học năm học 2020-2021 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ 
Thạc 

sĩ 

Đại học 
Cao đẳng 

sư phạm 

Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II             

3 Khối ngành III             

4 Khối ngành IV             

5 Khối ngành V             

6 Khối ngành VI             

7 
Khối ngành 

VII 
     15       

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

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số           

1 Khối ngành I           

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III           

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V           

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII           

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 



STT Tên môn học 
Mục đích 

môn học 
Số tín chỉ 

Lịch trình giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1           

2           

Aaa 

TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 35    Kỳ 

Các môn bắt buộc   25     

1 CTR1072 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối 

tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp 

nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và 

những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về 

sự ra đời của Đảng (1920 – 1930), quá trình 

Đảng lãnh đạo giành chính quyền (1930 – 

1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chóng 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, 

hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất 

đất nước 

(1945 – 1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi 

mới (1975 – 2018). Qua đó khẳng định các 

thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết 

những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách 

mạng của Đảng để giúp người học nâng cao 

nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả 

năng vận dụng kiến thức đã học vào thực 

tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2 30 0 60 

1 

2 CTR1053 
Triết học Mác – 

Lênin 

Nội dung học phần Triết học Mác-Lênin (03 

tín chỉ) được cấu trúc thành 3 chương: 

chương 1 trình bày khái lược về triết học và 

triết học Mác-Lênin, vai trò của triết học 

Mác-Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 

trình bày những nội dung cơ bản của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình 

bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa 

duy vật lịch sử. 

 

3 45 0 90 

1 

3 
LLCTK

T2 

Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin  

Gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về 

đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức 

năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ 

chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung 

cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin 

theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn 

đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của 

các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản 

xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền 

kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi 

2 18 0 60 

1 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế Việt 

Nam. 

4 
LLCTX

H2 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Nội dung chương trình gồm 8 chương: Trong 

đó, chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản 

có tính nhập môn của CNXHKH (quá trình 

hình thành, phát triển của CNXHKH); từ 

chương 2 đến chương 8 trình bày những nội 

dung cơ bản của CNXHKH theo mục tiêu 

môn học. 

2 30 0 30 

1 

5 1022 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Học phần này gồm 7 chương: Chương 1: Đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và  ý nghĩa 

học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 

2: Nguồn gốc vầ quá trình hình thành tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Chương 3: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của 

dân, do dân, vì dân; Chương 5: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

văn hóa, con người; Chương 7: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đạo đức. 

2 30 0 60 

2 

6  
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Nội dung học phần gồm có 4 chương: 

- Chương 1. Một số vấn đề chung về Văn 

hóa học và Văn hóa Việt Nam 

- Chương 2. Cấu trúc văn hóa và các thành 

tố văn hóa 

- Chương 3. Giao lưu tiếp biến văn hóa nước 

ngoài 

- Chương 4. Kết luận. 

2 27 3 60 

2 

7  

Lịch sử Tư tưởng 

chính trị phương 

Đông và phương 

Tây 

Tư tưởng chính trị phương Đông và phương 

Tây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu 

triết học tương đối mới ở Việt Nam trong việc 

khai thác và bổ sung những giá trị tinh túy 

của các truyền thống triết học khác nhau ở 

các nước phương Đông và phương Tây, 

hướng đến việc tổng hợp triết học của nhân 

loại với tính cách là mục tiêu cao cả nhất của 

nó. Ở nhiều nước, triết học so sánh Đông - 

Tây đã nhận được sự quan tâm lớn không chỉ 

của giới triết học, mà cả giới học giả thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt trong bối 

cảnh hội nhập văn hóa hiện nay. Đây là 

không chỉ giúp sinh viên có sự nhận thức 

đúng đắn trong tư tưởng về chính trị, mà quan 

trọng hơn còn giáo dục lý tưởng, truyền thống 

yêu nước, tạo ra những thế hệ sinh viên có 

bản lĩnh chính trị vững vàng, biết hành động 

vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. 

2 20 10 60 

2 

8 
1510042  

 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà học 

viên ngành kinh tế cần có là khả năng phân 

tích vấn đề và đánh giá cách thức can thiệp để 

2 30 0 60 

2 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

giải quyết vấn đề đó. Các vấn đề được đề cập 

ở đây là các vấn đề kinh tế. Môn học phương 

pháp nghiên cứu sẽ giúp sinh viên nhận dạng, 

xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, 

thiết kế một khung nghiên cứu để giải quyết 

vấn đề đó, chuyển vấn đề thành câu hỏi 

nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu để 

trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết 

báo cáo nghiên cứu. Cần lưu ý rằng, chúng ta 

khó có thể xây dựng và cải thiện kỹ năng 

nghiên cứu khoa học thông qua sách giáo 

khoa/giáo trình. Quá trình nghiên cứu không 

đơn thuần là tìm ra “chân lý”, thông thường 

nhà nghiên cứu đối diện với rất nhiều cách 

thức khác nhau để tiến hành nghiên cứu, và 

cách thức nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến cách 

thức giải quyết vấn đề. Do đó kết quả nghiên 

cứu không thể giải thích toàn bộ, nó chỉ mang 

giá trị giải thích một phần hiện thực. Thực 

hiện một nghiên cứu khoa học thực tế là cách 

tốt nhất để học môn học này. 

9  English A1-1 
Với 07 tín chỉ gồm 105 tiết lên lớp và giáo 

trình sử dụng là BASIC ENGLISH I, nội 

dung của học phần “Tiếng Anh cơ bản” được 

chia ra 3 học kỳ, có lồng ghép “Tiếng Anh 

chuyên ngành” như sau: 

HK I(năm I): Unit 1 – Unit 12 (lồng ghép 

một số câu dịch đơn giản về chuyên ngành) 

HK II (năm I): Unit 13 – Unit 21 (lồng ghép 

một số bài đọc ngắn về chuyên ngành) 

HK III (năm 2):  Unit 22 – Unit 30 (lồng 

ghép một số bài đọc ngắn về chuyên ngành 

có cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nâng cao) 

4 40 20 
18

0 

1 

10  English A1-2 4 40 20 
18

0 

 

Các môn tự chọn  10     

11 XHH4072 Xã hội học chính trị 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ 

thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, 

bao gồm: đối tượng, chức năng, quá trình 

hình thành và phát triển của xã hội học, các 

khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã 

hội học, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội 

học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội 

học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, 

sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa 

các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối 

quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội 

khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã 

hội  về các mặt hoạt động cơ bản của đời 

sống xã hội như: kinh tế, chính trị văn hóa 

và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu 

trúc xác định và có thể phân tích theo các 

tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động 

xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học đại 

cương, sinh viên có thể  hiểu được một cách 

2 30 0 60 

2 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, 

các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức 

xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội 

trong một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những 

tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức 

nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây 

dựng đất nước ta hiện nay.. 

12 XHH4292 Phát triển học 

Nội dung học phần bao gồm những thông tin 

cơ bản về khái niệm, nguồn gốc ra đời và 

bản chất của phát triển, phát triển bền vững, 

nghèo đói, toàn cầu hóa. Nắm vững và so 

sánh quan điểm của các trường phái lý 

thuyết khác nhau về phát triển và các giải 

pháp cho vấn đề đói nghèo trên toàn cầu của 

mỗi trường phái lý thuyết. Đồng thời qua đó 

người học có thể phân tích và ứng dụng vào 

bối cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay. Kết 

thúc môn học, sinh viên có thể có cách nhìn 

nhận đa chiều về vấn đề nghèo đói và phát 

triển trên thế giới hiện nay. Sinh viên cũng 

có thể vận dụng kiến thức đã học vào giải 

thích, phân tích các sự kiện xã hội đang xảy 

ra trên quy mô toàn cầu cũng như ở Việt 

Nam. 

2 30 0 60 

2 

13  Lễ tân Ngoại giao 

Nội dung môn học nhằm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản sau: 

- Khái niệm về lễ tân ngoại giao, cong tác 

nghiệp vụ ngoại giao 

- Lê Tân ngoại giao: sự ra đời và phát triển: 

về quan hệ ngoại giao và lãnh sự, kỹ năng 

về lễ tân đối ngoại bằng Công ước Viên 

1961 và 1963 về cơ quan ngoại giao và 

lãnh sự 

- Nội dung công tác lễ tân ngoại giao: những 

quy định trong lễ tân ngoại giao nói chung 

và Việt Nam nói riêng. Rèn luyện cho sinh 

viên có được sự tự tin trong giao tiếp, nghiệp 

vụ lễ tân, trong đó đặc biệt chú trọng giao 

tiếp với nước ngoài. 

2 12 18 90 

2 

14  Xác suất thống kê 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về xác suất, đại lượng ngẫu 

nhiên, phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, 

ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống 

kê. Bên cạnh đó là những kỹ năng xử lý, 

phương pháp tính toán để giải quyết các bài 

toán xác suất, thống kê và ứng dụng các kiến 

thức, kết quả của học phần để giải quyết các 

bài toán chuyên ngành. 

2 28 0 60 

3 

15 
52.IE.005.

2 
Kinh tế vĩ mô I 

Môn học bao gồm 7 nội dung chính: (i) Khái 

quát về Kinh tế học; (ii) Cung cầu và Thị 

trường; (iii) Các số liệu kinh tế quốc dân; 

(iv) Nền kinh tế trong dài hạn; (v) Tiền tệ và 

giá cả trong dài hạn; (vi) Kinh tế vĩ mô của 

2 15 30 60 

3 
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Tự 
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các nền kinh tế mở; (vii) Những biến động 

kinh tế trong ngắn hạn. 

16  Kinh tế vi mô I 

Nội dung kiến thức của môn học bao gồm 7 

nội dung chính: Tổng quan về kinh tế vi mô, 

Cung – cầu, Lý thuyết hành vi người tiêu 

dùng, Lý thuyết doanh nghiệp, Cơ cấu thị 

trường, Lý thuyết thị trường các yếu tố sản 

xuất và Vai trò của chính phủ trong nền kinh 

tế. 

2 30 15 60 

3 

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (bắt buộc) 22     

17  
Lịch sử quan hệ 

quốc tế cổ trung đại 

Chương 1 nhằm cung cấp các nền tảng kiến 

thức về quan hệ quốc tế ở phương Đông thời 

cổ đại, tập trung ở các vấn đề liên quan đến 

các nước Ai Cập, Lưỡng Hà, Ba Tư, Trung 

Hoa. Chương 2 nhằm cung cấp các nền tảng 

kiến thức về quan hệ quốc tế ở phương Tây 

thời cổ đại, tập trung ở các vấn đề liên quan 

đến Hy Lạp và La Mã. Chương 3 nhằm cung 

cấp các nền tảng kiến thức về quan hệ quốc 

tế ở phương Đông thời trung đại, tập trung ở 

các vấn đề liên quan đến các đế quốc Ả Rập. 

Trung Hoa. Chương 4 nhằm cung cấp các 

nền tảng kiến thức về quan hệ quốc tế ở 

phương Tây thời trung đại, tập trung ở các 

vấn đề liên quan đến các nước Pháp, Anh, 

Đế chế La Mã Thần Thánh và Nhà 

Hapsburg, cũng như vai trò của Vatican và 

Giáo Hoàng. 

2 21 9 60 

4 

18 LIS4152 

Quan hệ quốc tế 

toàn cầu từ 1945 

đến nay 

+ Nội dung học phần bao gồm những kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu về lịch sử quan 

hệ quốc tế toàn cầu từ năm 1945 đến nay. 

Một số vấn đề liên quan đến lịch sử quan hệ 

quốc tế của Việt Nam (1945 - nay ) cũng 

được trình bày một cách khái quát và hệ 

thống nhằm gợi mở các hướng tiếp cận, khả 

năng tư duy, phát huy năng lực người học 

trong nghiên cứu cái chung và cái riêng, cái 

phổ quát và cái đặc thù. 

+ Học phần cũng giới thiệu những kiến thức 

chung về quan hệ quốc tế, đặc biệt là hệ 

thống phạm trù cùng các quy luật chủ yếu và 

phương pháp nghiên cứu nhằm hướng đến 

giải quyết các nội dung, vấn đề liên quan 

đến đời sống chính trị toàn cầu, khu vực 

cũng như quốc gia – dân tộc. Đây cũng là 

học phần mang tính chất mở cả cho người 

học và và người dạy, đòi hỏi cả hai phía phải 

thường xuyên theo dõi, bám sát quá trình 

vận động , phát triển và mối quan hệ giữa 

các chủ thể cấu thành nền chính trị thế giới, 

nghiên cứu, phát hiện vấn đề nhằm kịp thời 

điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình 

hình cũng như yêu cầu đặt ra ngày càng cao 

của học phần. Nội dung học phần luôn gắn 

2 30 0 90 

4 
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liền với nội dung giáo dục, bồi dưỡng, nâng 

cao trách nhiệm của con người đối với quốc 

gia- dân tộc, đối với giai cấp và cộng đồng 

quốc tế, sẵn  sàng tham gia có hiệu quả vào 

sự nghiệp đấu tranh vì hoà binh, độc lập dân 

tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

19 ITS 1100 

Nhập môn Quan hệ 

quốc tế: các nền 

tảng và khái niệm 

 

- Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản, 

quá trình phát triển của môn QHQT, đối 

tượng và phương pháp nghiên cứu QHQT 

cũng như một số lý thuyết chủ yếu trong 

nghiên cứu QHQT 

- Chương 2 làm rõ các chủ thể của Quan hệ 

quốc tế và khái niệm quốc gia 

- Chương 3 làm rõ các chủ thể phi quốc gia 

trong Quan hệ quốc tế 

- Chương 4 cung cấp một phân tích về vấn 

đề quyền lực trong quan hệ quốc tế 

- Chương 5 phân tích và phân loại các hệ 

thống quốc tế trong Quan hệ Quốc tế 

- Chương 6 làm rõ khái niệm ngoại giao, 

chức năng và nhiệm vụ của nó. 

- Chương 7 cung cấp một thảo luận học 

thuật xung quanh vấn đề xung đột và chiến 

tranh trong quan hệ quốc tế. 

- Chương 8 phân loại và định nghĩa vấn đề 

hợp tác và hội nhập trong quan hệ quốc tế 

cũng như cung cấp các lý thuyết liên quan. 

 

2 45 0 90 

4 

20  

Nhập môn Quan hệ 

quốc tế: Các vấn đề 

quốc tế đương đại 

 

Nội dung môn học bao gồm những kiến 

thức sâu rộng về quan hệ kinh tế quốc tế 

hiện đại (1945-2000). Một số vấn đề liên 

quan đến lịch sử kinh tế đối ngoại của Việt 

Nam (1945 - 2000) cũng được trình bày 

một cách khái quát và hệ thống... Tất cả 

nhằm gợi mở các hướng tiếp cận, khả năng 

tư duy, phát huy năng lực người học trong 

nghiên cứu cái chung và cái riêng, cái phổ 

quát và cái đặc thù. Đây cũng là môn học 

mang tính chất mở cho cả cho người học và 

người dạy, đòi hỏi cả hai phía phải thường 

xuyên theo dõi, bám sát quá trình vận động, 

phát triển và mối quan hệ giữa các chủ thể 

cấu thành nên  nền kinh tế toàn cầu, nghiên 

cứu, phát hiện vấn đề nhằm kịp thời điều 

chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình 

cũng như yêu cầu đặt ra ngày càng cao của 

môn học. 

2 21 9 60 

4 

21  
Lịch sử ngoại giao 

Việt Nam 

Học phần nghiên cứu Việt Nam trong mối 

quan hệ Quốc tế cũng như nghiên cứu về sự 

hình thành, vận động, phát triển của những 

mối quan hệ tác động qua lại về chính trị, 

ngoại giao, kinh tế, an ninh quốc phòng… 

2 20 8 2 

3 
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Giữ Việt nam và các chủ thể cấu thành nên 

nền chính trị thế giới (các quốc gia có chủ 

quyền và giai cấp cầm quyền, các phong trào 

chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế và khu 

vực…) trong giai đoạn xác định. 

22 LKT2213 Công pháp quốc tế 

Những nội dung chính của học phần: Giới 

thiệu hệ thống luật quốc tế ( khái niệm, 

đặc điểm, vai trò, mối quan hệ của luật 

quốc tế với luật quốc gia); Những nguyên 

tắc cơ bản của luật quốc tế; Chủ thể luật 

quốc tế; Điều ước quốc tế; Dân cư trong 

luật quốc tế; Luật ngoại giao, lãnh sự; 

Luật biển quốc tế; Giải quyết tranh chấp 

quốc tế. 

3 45 0 60 

3 

23  Tư pháp quốc tế 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức như: Lý luận cơ bản về TPQT với tư 

cách là một bộ môn khoa học pháp lý và một 

lĩnh vực pháp luật đặc thù trong hệ thống 

Pháp luật quốc gia; Vấn đề xung đột pháp 

luật và áp dụng pháp luật nước ngoài; 

nguyên tắc cũng như các quy định thực định 

của Pháp luật Việt Nam về giải quyết xung 

đột pháp luật trong các lĩnh vực: năng lực 

pháp luật của cá nhân, pháp nhân; sở hữu; 

hợp đồng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng; thừa kế; hôn nhân và gia 

đình; lao động; Nguyên tắc và các quy định 

thực chất của Pháp luật Việt Nam điều chỉnh 

trực tiếp các quan hệ có tính chất dân sự có 

yếu tố nước ngoài. 

3 45 0 90 

4 

24  English A2-1 

Để đạt được các mục tiêu chung và cụ thể 

như đã nêu ở trên, trong học phần này sinh 

viên phải hoàn thành 6 bài (6 units) trong 

giáo trình LIFE A1-A2 cuốn 2 (Elementary: 

Unit 1 - Unit 6). 

4 40 20 
12

0 

3 

25  English A2-2 

Để đạt được các mục tiêu chung và cụ thể 

như đã nêu ở trên, trong học phần này sinh 

viên phải hoàn thành 6 bài (6 units) trong 

giáo trình LIFE cuốn 2 (Elementary: Unit 7 - 

Unit 12). 

4 40 20 
12

0 

4 

25 

17D130

1060603  

 

Kinh tế quốc tế 

Có tất cả 9 bài giảng, một số bài nghiên cứu 

tình huống chính sách sẽ được thuyết trình 

và thảo luận trên lớp nhằm giúp sinh viên 

nắm vững lý thuyết các vấn đề được học. 

Các bài giảng được thiết kế dựa trên 4 phần 

chính: (1) Lý thuyết về mậu dịch quốc tế; (2) 

Chính sách mậu dịch quốc tế; (3) Các định 

chế kinh tế có tính chất quốc tế; (4) Tài 

chính quốc tế. Ở mỗi phần học là các chủ đề 

nghiên cứu khác nhau nhằm giúp sinh viên 

hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề về kinh tế 

học quốc tế. 

2 24 21 90 

3 

Giáo dục thể chất Tự tích luỹ và nộp chứng chỉ      



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

Giáo dục quốc phòng – an ninh Tự tích luỹ và nộp chứng chỉ      

CHUYÊN NGÀNH (chọn 1 trong 4 chuyên ngành) 18     

Chính trị Ngoại giao 18     

26  
Chính sách đối 

ngoại của Hoa Kỳ 

Môn học Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ  giới 

thiệu một cách khái quát về những đặc tính 

chung, cách thức vận hành và những luận 

điểm và khái niệm cơ bản mang tính lý 

thuyết phục vụ nghiên cứu chính sách đối 

ngoại Hoa Kỳ. Môn học sẽ giúp sinh viên có 

cái nhìn hệ thống những kiến thức về các thể 

chế chính trị và các chính sách đối ngoại của 

Hoa Kỳ, qua đó có thể tự đưa ra nhận định 

bản thân trong nghiên cứu về các chính sách 

đối ngoại Hoa Kỳ. 

2 30 0 29 

3 

27  Quyền con người 

Chương 1 nhằm cung cấp khái niệm và các 

loại hình quyền con người cũng như các đặc 

trung và tính chất của quyền con người. 

Chương 2 trình bày sự phát triển của các tư 

tưởng về nhân quyền trong lịch sử thông qua 

các tập hợp một số thông luật quốc gia và 

điều ước quốc tế. Chương 3 nhằm phân tích 

chức năng và thẩm quyền của các cơ quan 

bảo vệ quyền con người ở tầm quốc tế và 

khu vực. Chương 4 cung cấp một phân tích 

về vấn đề quyền con người trong Hiến pháp 

Việt Nam, với trọng tâm là Hiến pháp 2013. 

2 21 9 60 

4 

28  
Chủ nghĩa tư bản 

hiện đại 

Nội dung học phần nhăm cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về quá trình 

phát sinh, phát triển, cũng như đặc điểm, 

tiềm năng, gới hạn, mâu thuẫn và triển vọng 

lịch sử vận động của hình thái kinh tế xa hội 

tu bản chủ nghĩa trong lịch sử. Mặt khác, 

học phần cũng cung cấp những thong tin cần 

thiết về thực trạng kinh tế, xã hội, chính sách 

đối ngoại của những nước tư bản phát triển 

được xem là hình mẫu cho chủ nghĩa tư bản 

hiện đại. 

2 20 8 2 

4 

29  Toàn cầu hóa 

Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên sẽ có 

khả năng hiểu các khía cạnh khác nhau trong 

cuộc tranh luận về “Toàn cầu hóa” hiện nay. 

Xem xét các đánh giá về tác động của “Toàn 

cầu hóa” đối với các quốc gia ở các trình độ 

phát triển khác nhau dưới góc nhìn của các 

học giả, các nhà hoạch định chính sách và 

các nguồn khác. Nội dung trọng tâm của 

môn học sẽ xoay quanh mối liên hệ của các 

yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

cũng như tìm lời giải đáp cho những vấn đề 

phát sinh trong quá trình toàn cầu hóa. Do 

được dành cho sinh viên Quan hệ quốc tế, 

nên môn học hướng đến các tác động của 

Toàn cầu hóa đến trật tự thế giới và các yếu 

tố cấu thành của trật tự này: nhà nước, xã 

2 30 0 0 

4 
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hội, các tổ chức quốc tế và các nhân tố kinh 

tế. Ngoài ra, môn học cũng tạo thuận lợi hơn 

cho sinh viên trong việc học tập các môn 

chuyên ngành. 

30  
Chính sách đối 

ngoại của Nhật Bản 

Cung cấp một số vấn đề lý thuyết cơ bản về 

chính sách đối ngoại như: khái niệm,, mục 

tiêu, lý thuyết về phân tích chính sách đối 

ngoại, quá trình hoạch định và điều chỉnh 

chính sách đối ngoại… Môn học trang bị 

cho sinh viên một số vấn đề cốt lõi về những 

cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thực thi 

chính sách đối ngoại của Nhật Bản qua các 

thời kỳ cụ thể. Từ đó, thấy được những điều 

chỉnh mang tính chất chiến lược có ảnh 

hưởng đến lợi ích dân tộc và vận mệnh của 

Nhật Bản trong tiến trình lịch sử. 

2 30 0 60 

4 

31 QTH3162 ASEAN 

Học phần ASEAN giới thiệu về hoàn cảnh 

ra đời của tổ chức ASEAN. Đồng thời, môn 

học cũng giới thiệu các vấn đề đối nội và đối 

ngoại đương đại mà cộng đồng ASEAN 

đang đối mặt trong quá trình phát triển. Sinh 

viên sẽ tiến hành nghiên cứu bài báo, thảo 

luận trên lớp và trình bày bằng tiếng Anh 

các nội dung yêu cầu, qua đó có thể tự đưa 

ra nhận định bản thân trong nghiên cứu và 

dự báo về sự phát triển của cộng đồng 

ASEAN. Phần thứ nhất giới thiệu bối cảnh 

khu vực và quốc tế của sự ra đời của 

ASEAN. Phần thứ hai giới thiệu về những 

vấn đề đối nội mà ASEAN đang phải đối 

mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Phần thứ 

ba giới thiệu các vấn đề đối ngoại mà 

ASEAN đang phải đối mặt đầu thế kỷ XXI. 

Phần thứ tư là phần ngoại khóa bao gồm các 

buổi chiếu phim về cộng động ASEAN và 

chia sẻ về các chủ đề liên quan đến vai trò 

thanh niên sinh viên trong ASEAN. Bước 

đầu giúp sinh viên có thể tự đánh giá và ý 

thức được các vấn đề thực tế của cộng đồng 

ASEAN và vai trò của thanh niên trong giải 

quyết các vấn đề đó. 

2 30 18 42 

5 

32  
An ninh - xung đột 

quốc tế 

Tác động từ xung đột sắc tộc, tôn giáo đến 

củng cố độc lập dân tộc của quốc gia đang 

phát triển trong hội nhập quốc tế luôn gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến độc lập dân tộc của 

quốc gia đang phát triển và quá trình củng 

cố độc lập dân tộc của họ trong hội nhập 

quốc tế. Sự tác động này phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố: mức độ, tính chất của những 

xung đột sắc tộc, tôn giáo; việc giải quyết 

những xung đột sắc tộc, tôn giáo của chính 

phủ; sự lợi dụng và tác động của các thế lực 

bên ngoài.. Do đó, môn học này nhằm giúp 

sinh viên hiểu cách bảo vệ, củng cố độc lập 

2 24 21 90 

5 
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dân tộc thông qua giải quyết xung đột sắc 

tộc, tôn giáo của các nước đang phát triển là 

thực hiện tổng thể các giải pháp nhằm giải 

quyết đúng đắn vấn đề xung đột sắc tộc, tôn 

giáo, tạo điều kiện và sức mạnh để bảo vệ, 

củng cố độc lập dân tộc; không để xung đột 

sắc tộc, tôn giáo làm phương hại đến độc lập 

dân tộc, đưa đất nước tiếp tục phát triển. 

33 INR 

Chính sách đối 

ngoại của Trung 

Quốc Thế Kỷ XXI 

Môn học cung cấp kiến thức về những thay 

đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại mà 

đã đem lại sự phát triển vượt bậc của Trung 

Quốc kể từ khi bắt đầu cải cách năm 1978 

đến nay. Môn học phân tích hiện tượng nổi 

lên của Trung Quốc cả về phương diện chính 

trị, kinh tế và văn hoá, cả trên cấp độ quốc 

gia, khu vực lẫn toàn cầu. Bên cạnh đó, các 

vấn đề Trung Quốc đang phải đối mặt cũng 

được đề cập. Đồng thời, môn học cũng phân 

tích những tác động của sự trỗi dậy của 

Trung Quốc đối với thế giới và khu vực nói 

chung, đối với Việt Nam nói riêng. 

3 45 0 90 

5 

34  
Địa chính trị và địa 

chiến lược 

Nắm vững được những khái niệm, định 

nghĩa về địa chính trị, nguồn gốc, lịch sử 

hình thành địa chính trị trên thế giới. Xác 

định được bối cảnh lịch sử của Địa Chính trị 

giai đoạn thế kỷ XX và những biến đổi trong 

hệ thống địa chính trị thế giới. Xác định 

được những biến động Địa chính trị ở những 

khu vực này và ảnh hưởng của nó đối với 

Việt Nam và thế giới. 

2 30 0 90 

5 

35  

Một số vấn đề về 

quan hệ quốc tế khu 

vực Châu Á- Thái 

Bình Dương 

Chương 1: Chương này tập trung giới thiệu 

những vấn đề có tính chất phương pháp và 

phương pháp luận như khái niệm khu vực, 

làm thế nào để xác định một khu vực và một 

số lý thuyết cơ bản áp dụng nghiên cứu khu 

vực châu Á-Thái Bình Dương. Chương 2, 3, 

4 và 5: Với cách tiếp cận quốc gia là chủ thể 

chính, nội dung các chương này tập trung 

vào phân tích chính sách Châu Á-Thái Bình 

Dương của bốn cường quốc là Hoa Kỳ, 

Trung Quốc, Nhật Bản và Liên Bang Nga. 

Chương 6 và 7: Lấy cách tiếp cận đa phương 

và khu vực học làm chính, hai chương này 

tập trung phân tích những thách thức, cơ hội 

và triển vọng của an ninh khu vực Châu Á-

Thái Bình Dương. Chương 8: Phân tích 

chính sách châu Á-Thái Bình Dương của 

Việt Nam với tư cách là một quốc gia trong 

khu vực và có vị trí, vai trò ngày càng quan 

trọng. 

2 21 9 60 

1 

Kinh tế quốc tế 18     

36  
Tiền tệ quốc tế và 

thanh toán quốc tế 

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến 

thức về: hệ thống tiền tệ quốc tế và các tổ 

chức tài chính –tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối 

3 40 5 90 

5 
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đoái, nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường 

ngoại hối và thị trường tài chính quốc tế, 

phương thức phát hành, lưu hành các 

phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực 

hiện phương thức thanh toán trong giao dịch 

thương mại, dịch vụ quốc tế; các phương 

tiện thanh toán quốc tế cũng như các phương 

thức thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh 

toán quốc tế trong ngoại thương. 

 

37  
Quản lý dự án đầu 

tư 

Môn học Quản lý dự án đầu tư là một môn 

khoa học kinh tế nghiên cứu các phương 

pháp luận về công tác quản lý các hoạt động 

đầu tư. Trên cơ sở nắm rõ tổng quan về dự 

án, môn học nghiên cứu các vấn đề về đối 

tượng và nội dung quản lý dự án, nghiên cứu 

các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự 

án, các phương pháp điều phối và quản lý 

quá trình thực hiện dự án nói chung và từng 

công việc của dự án nói riêng. Đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án; nghiên cứu phương 

pháp tiết kiệm tránh lãng phí trong huy động 

các nguồn lực thực hiện dự án; xây dựng các 

mục tiêu quản lý dự án có hiệu quả… 

2 19 11 60 

5 

38  
Phân tích và thẩm 

định dự án đầu tư 

Môn học “Phân tích & Thẩm định dự án đầu 

tư” trang bị những qui định về thẩm định của 

các cơ quan thẩm quyền và công tác thẩm 

định, kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc 

tổ chức thẩm định dự án, các nội dung thẩm 

định để đánh giá hiệu quả dự án. Nhờ nắm 

được các nguyên tắc và tiêu chuẩn thẩm định 

giúp cho người lập dự án thiết kế những nội 

dung của báo cáo khả thi phù hợp với nội 

dung yêu cầu thẩm định. Quá trình phát triển 

của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến 

trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đòi hỏi 

việc triển khai ngày càng nhiều dự án đầu tư 

phát triển, với nguồn vốn trong và ngoài 

nước, thuộc mọi thành phần kinh tế; đã và 

đang góp phần to lớn vào sự tăng trưởng đầy 

ấn tượng của nền kinh tế nước ta trong quá 

trình đổi mới. Phân tích và thẩm định dự án 

hiệu quả sẽ giúp sàng lọc những dự án xấu 

và lựa chọn những dự án tốt để công cuộc 

đầu tư mang lại hiệu quả cao. 

2 17 13 60 

5 

39  
Kinh tế Việt Nam 

từ đổi mới 

Học phần giới thiệu đối tượng, nhiệm vụ, 

phương pháp, ý nghĩa nghiên cứu kinh tế. 

Giới thiệu kinh tế Việt Nam từ khi đổi mới 

theo tiến trình thời gian; phân tích thực trạng 

nền kinh tế, rút ra những đặc điểm và quy 

luật phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

2 20 10 60 

5 

40  Kế toán đại cương 

Môn học đại cương là môn học cơ sở của 

chuyên ngành kế toán và là môn bổ trợ cho 

môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, 

2 30 0 60 

4 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

Kinh tế và Luật. Bản chất, đối tượng của 

hạch toán kế toán, nghiên cứu tài sản, nguồn 

hình thành tài sản và quá trình vận động của 

tài sản thông qua hệ thống các phương pháp 

khoa học : phương pháp chứng từ, phương 

pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính 

giá và phương pháp tổng hợp - cân đối. 

41  

Một số vấn đề về 

các tập đoàn đa 

quốc gia, xuyên 

quốc gia 

Chương 1 nhằm cung cấp các kiến thức nền 

về các tập đoàn và công ty đa quốc gia, cùng 

với cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ chuyển giao 

nội bộ. Chương 2 nhằm cung cấp các kiến 

thức nền về các tập đoàn và công ty xuyên 

quốc gia. Chương 3 giới thiệu vai trò của các 

tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia trong 

nền kinh tế thế giới nhìn 4 khía cạnh chính 

yếu: thúc đẩy phát triển thương mại thế giới, 

thúc đẩy đầu tư quốc tế, chuyển giao và phát 

triển công nghệ, và tạo việc làm và phát triển 

nhân lực. Chương 4 trình bày tác động chính 

trị của các công ty đa quốc gia và xuyên 

quốc gia. Chương 5 phân tích các đặc điểm, 

tác động của công ty đa quốc gia và xuyên 

quốc gia tại Việt Nam. 

2 20 25 90 

3 

42  Toán Kinh tế 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về giải tích, xác suất, đại 

lượng ngẫu nhiên, quy hoạch tuyến tính. Bên 

cạnh đó là những kỹ năng ứng dụng các kiến 

thức toán học đã được trang bị trong việc mô 

hình và giải quyết các bài toán kinh tế cơ 

bản. 

2 17 13 60 

4 

43  Kinh tế vi mô II 

Nội dung chủ yếu của học phần này là giới 

thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi 

mô. Cụ thể, học viên sẽ được giới thiệu 

những nguyên lý cơ bản về cung cầu, hành 

vi người tiêu dùng, hành vi người sản xuất, 

cấu trúc thị trường, cũng như các nguyên lí 

ban đầu về các chính sách kinh tế vi mô và 

sự can thiệp của chính phủ vào thị trường. 

4 45 0 90 

6 

44 IE.003.2 Kinh tế vĩ mô II 

Nội dung kiến thức của môn học bao gồm 7 

nội dung chính: Tổng quan về kinh tế vi mô, 

Cung – cầu, Lý thuyết hành vi người tiêu 

dùng, Lý thuyết doanh nghiệp, Cơ cấu thị 

trường, Lý thuyết thị trường các yếu tố sản 

xuất và Vai trò của chính phủ trong nền kinh 

tế. 

2 15 30 60 

3 

Luật quốc tế 18     

45 
LKT103

023 

Pháp luật sở hữu trí 

tuệ 

Trong hội nhập quốc tế hiện nay đặc biệt khi 

Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức 

Thương  mại thế giới (WTO) thì sở hữu trí 

tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Học phần 

Pháp Luật Sở hữu trí tuệ cung cấp cho người 

học các kiến thức và kỹ năng bao gồm: 

những nội dung khái quát về quyền sở hữu 

2 27 18 90 

3 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan; 

quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với 

giống cây trồng và các phương thức bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ. Học phần giúp cho 

người học bước đầu có khả năng xử lý các 

tình huống liên quan đến sở hữu trí tuệ đang 

xảy ra trong thực tế. Học phần giúp người 

học tiếp cận và nghiên cứu các bản án về 

tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. 

46  
Luật thương mại I 

(kinh doanh) 

Nội dung bao gồm 9 chương với 9 vấn đề 

như sau: Vấn đề 1: Giới thiệu đề cương môn 

học, gồm những thông tin về môn học như: 

Số tín chỉ; đội ngũ giảng viên của bộ môn; 

mục tiêu chung, mục tyêu chi tiết của môn 

học; hình thức tổ chức dạy- học; vấn đề 

kiểm tra, đánh giá. Vấn đề 2: Doanh nghiệp 

tư nhân. Vấn đề 3. Công ty hợp danh. Vấn 

đề 4: Công ty trách nhiệm hữu hạn. Vấn đề 

5: Công ty cổ phần. Vấn đề 6: Doanh nghiệp 

nhà nước. Vấn đề 7. Một số vấn đề pháp lý 

về nhóm công ty. Vấn đề 8: Quy chế pháp lý 

về thành lập doanh nghiệp. Vấn đề 9. Quy 

chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể doanh 

nghiệp. 

2 30 15 90 

4 

47 
LUA102

041 

Luật thương mại 

quốc tế 

 

Chương trình học phần Luật thương mại 

quốc tế bao gồm những vấn đề chính sau 

đây. Thứ nhất, khái quát về Luật thương mại 

quốc tế, trong đó chủ yếu giới thiệu về các 

học thuyết thương mại quốc tế, các xu 

hướng của hoạt động thương mại quốc tế và 

nguồn của LTMQT. Thứ hai, giới thiệu một 

số liên kết kinh tế quốc tế tiêu biểu trong 

hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn 

như Khu vực mậu dịch tư do ASEAN, EU 

và WTO. Thứ ba, hợp đồng thương mại 

quốc tế. Cụ thể là Hợp đồng mua bán hàng 

hoá quốc tế, trong đó tập trung vào các điều 

khoản của Công ước Viên 1980 về mua bán 

hàng hoá quốc tế và Nguyên tắc UNDROIT 

về hợp đồng thương mại quốc tế liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ của các bên hợp đồng; 

căn cứ miễn trách và trách nhiệm của các 

bên về việc vi phạm hợp đồng. Và cuối 

cùng, giải quyết tranh chấp trong hoạt động 

thương mại quốc tế thông qua các phương 

thức giải quyết liên quan đến hợp đồng 

(ADR, trọng tài, toà án) và trình tự, thủ tục 

giải quyết tranh chấp liên quan đến 

chính sách thương mại giữa các thành viên 

WTO. 

3 30 15 90 

5 

48  
Lịch sử pháp luật 

thế giới 

Chương 1 nhằm cung cấp các nền tảng lý 

luận về Pháp luật. Chương 2 nhằm cung cấp 

các nền tảng kiến thức về pháp luật ở 

phương Tây và phương Đông thời cổ đại. 

3 24 5 1 

5 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

Chương 3 nhằm cung cấp các nền tảng kiến 

thức về pháp luật ở phương Tây và phương 

Đông thời trung đại. Chương 4 nhằm cung 

cấp các nền tảng kiến thức về pháp luật của 

các nền dân chủ tư sản. Chương 5 nhằm 

cung cấp các nền tảng kiến thức về pháp luật 

của các nước xã hội chủ nghĩa. 

49 
LUA102

041 

Pháp luật về phòng 

vệ thương mại 

Chương trình học phần Luật thương mại 

quốc tế bao gồm những vấn đề chính sau 

đây. Thứ nhất, khái quát về Luật thương mại 

quốc tế, trong đó chủ yếu giới thiệu về các 

học thuyết thương mại quốc tế, các xu 

hướng của hoạt động thương mại quốc tế và 

nguồn của LTMQT. Thứ hai, giới thiệu một 

số liên kết kinh tế quốc tế tiêu biểu trong 

hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn 

như Khu vực mậu dịch tư do ASEAN, EU 

và WTO. Thứ ba, hợp đồng thương mại 

quốc tế. Cụ thể là Hợp đồng mua bán hàng 

hoá quốc tế, trong đó tập trung vào các điều 

khoản của Công ước Viên 1980 về mua bán 

hàng hoá quốc tế và Nguyên tắc UNDROIT 

về hợp đồng thương mại quốc tế liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ của các bên hợp đồng; 

căn cứ miễn trách và trách nhiệm của các 

bên về việc vi phạm hợp đồng. Và cuối 

cùng, giải quyết tranh chấp trong hoạt động 

thương mại quốc tế thông qua các phương 

thức giải quyết liên quan đến hợp đồng 

(ADR, trọng tài, toà án) và trình tự, thủ tục 

giải quyết tranh chấp liên quan đến 

chính sách thương mại giữa các thành viên 

WTO. 

2 18 12 58 

3 

50  
Luật dân sự Việt 

Nam 

Môn học Luật Dân sự được thiết kế gồm 8 

chương, cung cấp cho người học các kiến 

thức nền tảng lý luận về khái niệm Luật Dân 

sự, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự, 

chủ thể của quan hệ pháp luật Dân sự, tài sản 

và quyền sở hữu và thừa kế. Môn học Luật 

Dân sự rèn luyện cho người học các kỹ năng 

cơ bản như: kỹ năng tra cứu văn bản; kỹ 

năng nhận diện và giải quyết các tranh chấp 

về quyền sở hữu, thừa kế; kỹ năng phân tích, 

đánh giá; kỹ năng phát biểu và trình bày 

quan điểm cá nhân về các vấn đề pháp lý 

liên quan. Những quy định chung về hợp 

đồng và một số hợp đồng thông dụng; trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong một 

số trường hợp cụ thể.  Môn học Luật Dân sự 

là nền tảng để tiếp cận các môn học khác 

như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật 

thương mại, Luật Tố tụng dân sự. 

2 30 11 60 

4 

51  Cơ quan tài phán Nội dung bao gồm các chương chính như 2 21 9 60 4 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

quốc gia và quốc tế sau: 

Chương 1: Lý luận chung về luật quốc tế 

Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của luật 

quốc tế 

Chương 3: Chủ thể của luật quốc tế (quốc 

gia trong LQT) 

Chương 5: Lãnh thổ và biên giớ i quốc gia 

trong luật quốc tế 

Chương 6: Dân cư trong luật quốc tế 

Chương 8: Lý luận chung về tranh chấp 

quốc tế 

52  Luật biển 

Sinh viên nắm được các nội dung chủ yêu 

bao gồm: 

- Khái niệm về Luật Biển quốc tế 

- Quá trình hình thành và phát triển Luật 

Biển quốc tế 

- Nguyên tắc của Luật Biển quốc tế 

- Nguồn của Luật Biển quốc tế 

- Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia 

- Biển quốc tế và vùng 

- Phân định biển, khai thác chung và giải 

quyết tranh chấp biển 

2 21 9 60 

1 

53  
Pháp luật về cạnh 

tranh 

Nội dung gồm 6 chương như sau: 

Phần thứ nhất: Pháp luật về cạnh tranh 

Chương I: Những vấn đề chung về cạnh 

tranh và pháp luật cạnh tranh 

Chương II: Pháp luật về chống cạnh tranh 

không lành mạnh 

Chương III: Pháp luật về kiểm sót hành vi 

hạn chế cạnh tranh 

Chương IV: Cơ quan quản lí cạnh tranh 

Phần thứ hai: Pháp luật về giải quyết tranh 

chấp thương mại 

Chương V: Tranh chấp thương mại và các 

phương pháp giải quyết tranh chấp thương 

mại ngoài tòa án 

Chương VI: Tố tụng trọng tài thương mại tại 

Việt Nam 

2 20 25 90 

4 

54  
Pháp luật về hợp 

đồng lao động 

Học phần đề cập tới những nội dung cơ bản, 

quan trọng về lý luận chung về pháp luật lao 

động trong đó chủ yếu đề cập tới những vấn 

đề: Hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm 

xã hội… Sau khi hoàn thành học phần, 

người học có thể: Nắm, hiểu được những 

vấn đề cơ bản về pháp luật lao động. Như 

việc thực hiện, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt 

hợp đồng lao động; một số vấn đề pháp lý về 

tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; 

an toàn lao động và vệ sinh lao động; các 

2 21 9 60 

1 

https://hocluat.vn/wiki/qua-trinh-hinh-thanh/
https://hocluat.vn/wiki/phat-trien/
https://hocluat.vn/nguon-cua-luat-bien-quoc-te/


TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

hình thức kỷ luật lao động; các căn cứ để 

xác định trách nhiệm vật chất, mức bồi 

thường và cách thức bồi thường thiệt hại; 

tranh chấp lao động và cơ chế giải quyết 

tranh chấp lao động; khái niệm đình công, 

dấu hiệu cơ bản của đình công và thủ tục 

giải quyết các cuộc đình công. 

Quan hệ công chúng 18     

55 
MAR30

32 

Nhập môn Quan hệ 

công chúng 

Học phần gồm 5 chương. Chương 1 giới 

thiệu lịch sử hình thành và phát triển của 

ngành QHCC trên thế giới và tại Việt Nam, 

những khái niệm liên quan đến thuật ngữ 

QHCC, Vị trí vai trò và nhiệm vụ của 

QHCC, Các hoạt động chủ yếu của QHCC, 

Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa PR với 

Quảng cáo và Marketing, đối tượng công 

chúng của hoạt động QHCC. Chương 2 giới 

thiệu tiến trình thực hiện hoạt động QHCC, 

Phân tích những đặc điểm cơ bản và những 

vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các 

bước của tiến trình RACE: nghiên cứu 

(Research), Phân tích và lên kế hoạch 

(Analysis and Planning), Thực thi chương 

trình truyền thông (Communication), Đánh 

giá (Evaluation). Chương 3 giới thiệu khái 

niệm, vai trò, một số hoạt động QHCC thông 

qua các phương tiện truyền thông đại chúng 

và những điều cần lưu ý khi làm việc với 

giới truyền thông, trình bày khái niệm, vai 

trò, nguyên tắc và tiến trình tổ chức sự kiện, 

Xác định các loại tài liệu quan hệ công 

chúng cơ bản được sử dụng trong PR, 

Hướng dẫn một số hoạt động giao tiếp cá 

nhân. Chương 4 trình bày và thảo luận một 

số Case study-QHCC ứng dụng trong doanh 

nghiệp (Corporate Social Responsibility), 

QHCC ứng 

dụng trong du lịch dịch vụ, QHCC ứng dụng 

trong các tổ chức phi chính phủ và các nhóm 

cộng đồng. Chương 5 trình bày những nội 

dung cơ bản về hai kỹ năng tiên quyết đối 

với những người làm nghề QHCC là kỹ 

năng viết và kỹ năng thuyết trình. Giới thiệu 

các dạng thức viết của hoạt động QHCC, mô 

hình kỹ năng viết cơ bản của QHCC, Các 

giai đoạn của thuyết trình và những điểm 

cần lưu ý để thuyết trình thành công. 

2 20 10  

2 

56  
Truyền thông doanh 

nghiệp 

Giúp sinh viên nắm các nội dung về: 

- Nguyên tắc cơ bản về truyền thông, 

- Xây dựng chiến lược truyền thông mạng xã 

hội, 

- Xây dựng thương hiệu qua truyền thông 

mạng xã hội, 

2 20 25 90 

3 
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- Nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền 

thông, 

- Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền 

thông, 

- Nguyên lý áp dụng truyền thông xã hội 

trong dịch vụ khách hang. 

57  
Cơ sở lý luận báo 

chí 

Cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống về cơ 

sở lý luận báo chí, như khái niệm và đặc 

điểm báo chí, bản chất hoạt động báo chí, 

đối tượng, công chúng và cơ chế tác động 

của báo chí, các chức năng và nguyên tắc cơ 

bản của hoạt động báo chí, chủ thể hoạt 

động báo chí, vấn đề tự do báo chí,… 

2 26 4 60 

3 

58  Xử lý khủng hoảng 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức nền tảng về quản lý khủng hoảng, 

bao gồm các loại khủng hoảng, nguyên nhân 

khủng hoảng, cách phòng tránh và xử lý khi 

khủng hoảng xảy ra. Trên cơ sở nắm bắt lý 

thuyết, học phần trang bị cho sinh viên các 

phương pháp để lên kế hoạch xử lý khủng 

hoảng, giúp sinh viên có khả năng phân tích 

và đề ra chiến lược thực hiện các bước xử lý 

khủng hoảng trong thực tế. 

2 20 10  

5 

59  
Quản trị sự kiện và 

tiếp thị sự kiện  

Học phần trang bị cho người học các kiến 

thức cơ bản về sự kiện và việc tổ chức một 

sự kiện, các quy trình chung của việc quản 

lý sự kiện, nghiên cứu các cách thức để tiếp 

thị sự kiện đó một cách khoa học và hiệu 

quả đến đối tượng công chúng mà tùy đặc 

thù mỗi loại sự kiện xây dựng nên, hoạch 

định và xử lý các tình huống phát sinh trong 

một sự kiện. 

2 30   

4 

60  
Tâm lý học tuyên 

truyền – báo chí 

Chương 1. Tâm lý học ứng dụng trong nghề 

báo 

Chương 2. Tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo 

chí của công chúng 

Chương 3. Giao tiếp báo chí 

Chương 4. Tâm lý sáng tạo của người làm 

báo 

2 20 25 90 

4 

61  
Thương hiệu và 

quảng cáo 

Giúp người học nắm vững kiến thức về 

thương hiệu và quảng cáo; Nhận diện 

thương hiệu và quảng cáo, giúp có kiến thức 

cơ bản để vận dụng thực hiện thương hiệu 

doanh nghiệp và sản phẩm quảng cáo. Vận 

dụng các kiến thức và kỹ năng để xây dựng 

thương hiệu doanh nghiệp và cơ quan, sản 

phẩm. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để 

sản xuất các sản phẩm quảng cáo. Nội dung 

học phần gồm 7 chương. 

2 10 20  

2 

62  
Truyền thông trực 

tuyến 

Giúp người học nắm vững kiến thức về 

truyền thông và truyền thông trực tuyến; Vận 

dụng các kỹ năng vào quá trình xây dựng nội 

2 10 20  

4 
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dung và hình thức các sản phẩm truyền thông 

trực tuyến; Áp dụng các phương thức truyền 

thông trực tuyến cho từng ngành nghề cụ thể. 

Nội dung gồm có 3 chương. 

 

63  Kỹ năng viết báo in 

Giúp cho sinh viên nắm được những thao tác 

và kỹ năng để thực hiện sáng tạo tác phẩm 

báo chí cho loại hình báo in. Chú trọng đến 

việc thực hiện làm nghề để tạo ra những sản 

phẩm báo chí hoàn chỉnh. Cung cấp các kỹ 

năng thực hành sáng tạo tác phẩm báo in, 

nghiệp vụ làm báo, những nguyên tắc trong 

khi làm báo và hoạt động tác nghiệp báo chí. 

2 30   

2 

64  
Kỹ năng viết báo 

mạng 

Giúp người học nắm vững kiến thức về báo 

mạng điện tử; Vận dụng các kiến thức và kỹ 

năng để xây dựng tác phẩm báo mạng điện 

tử; Áp dụng các phương thức thông tin trực 

tuyến qua các sản phẩm báo mạng điện tử. 

Thực hiện một phóng sự trên báo chí như 

báo in. Nội dung gồm 3 chương. 

2 10 20  

5 

65  Quay phim 

Đây là một trong các kỹ năng về truyền 

thông trong kinh doanh. Nó cung cấp cho 

sinh viên hiểu về bố cục nhiếp ảnh; cung cấp 

cho các bạn những kiến thức cơ bản về bố 

cục trong không gian 2 chiều. Nguyên tắc 

phân bố hình ảnh trong mặt phẳng hình 

vuông hoặc hình chữ nhật. Làm sao để cất 

đặt, phôi bố nhân vật, bối cảnh phù hợp. Sử 

dụng linh hoạt về các tỉ lệ vàng, bố cục 

không gian. Làm sao làm nổi bật chủ thể, tạo 

nên sự linh hoạt uyển chuyển. Sử dụng các 

kiến thức về đường, điểm, lưới, tư thế, 

phông để tạo nên hiệu quả tối đa. 

2 20 25 90 

4 

KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ (bắt buộc) 14     

66  

Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng 

Khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng: 

- Hiểu được công việc thu thập thông tin, 

thiết kế một cuộc điều tra. 

- Đọc và hiểu số liệu. 

- Hiểu được các nền tảng thống kê về phân 

tích hồi và dự báo. 

- Tiến hành lập mô hình hồi qui dựa trên các 

dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế, sử 

dụng chương trình bảng tính, ví dụ như 

EXCEL hay SPSS, Stata. 

- Đánh giá, nhận xét những bảng báo cáo 

dựa trên các phân tích thực nghiệm. 

2 21 9 60 

3 

67  

Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính 

Nội dung học phần được thiết kế nhằm cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết 

và kỹ năng thực hành về nghiên cứu, xử lý 

và phân định tính trong nghiên cứu xã hội. 

Nội dung học phần bao gồm ba phần: (1) 

Phần thứ nhất khái quát về khái niệm nghiên 

2 13 17 90 

3 
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cứu định tính và các tiến trình trong nghiên 

cứu định tính; (2) Phần thứ hai khái quát về 

các phương pháp thu thập thông tin định 

tính. Ngoài ra phần này tập trung giới thiệu 

khái niệm, đặc điểm và loại hình của dữ liệu 

định tính; (3) Phần thứ ba cung cấp các kiến 

thức và kĩ năng về xử lý và phân tích thông 

tin định tính trong khoa học xã hội. 

68  

Phương pháp 

nghiên cứu lịch sử 

ngoại giao 

Chương 1 nhằm cung cấp các định nghĩa về 

ngoại giao cũng như một tổng quan về vị trí 

của nghiên cứu lịch sử ngoại giao trong tư 

cách là một phân ngành của khoa học lịch 

sử. Chương 2 nhằm cung cấp các nền tảng 

kiến thức về các tranh luận học thuật chính 

yếu giữa các trường phái nghiên cứu cùng 

với các các đại biểu. Chương 3 tập trung làm 

rõ các phương pháp nghiên cứu chính yếu 

của nghiên cứu lịch sử ngoại giao như 

phương pháp sử học, phương pháp chính trị 

học cũng như các phương pháp định tính và 

định lượng bổ trợ. 

2 26 4 60 

5 

69  

Văn hóa giao tiếp 

và giao tiếp xuyên 

văn hóa 

Khái niệm và một số lý thuyết về văn hóa; 

Khái niệm và các yếu tố nền tảng của giao 

tiếp; Văn hóa và giao tiếp; Giao tiếp xuyên 

văn hóa và những rào cản. Kỹ năng để thích 

ứng, giải quyết xung đột văn hóa linh hoạt 

và giao tiếp xuyên văn hóa thành công. 

2 15 16 90 

5 

70  
Báo chí và thông tin 

đối ngoại 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về thông tin 

báo chí, thông tin đối ngoại và vai trò, nhiệm 

vụ của báo chí trong công tác thông tin quốc 

tin đối ngoại trong bối cảnh hiện nay. Ngoài 

ra, học phần nêu, phân tích và đánh giá thực 

trạng của loại hình báo chí tại Việt Nam 

trong công tác thông tin đối ngoại. Từ đó, 

đưa ra các giải pháp để nâng cao công tác tin 

đối ngoại của báo chí Việt Nam hiện nay. 

2 30   

4 

71  
Hợp đồng thương 

mại quốc tế 

Chương 1: Khái quá hợp đồng thương mại 

quốc tế Chương 2: Ký kết và điều chỉnh hợp 

đồng thương mại quốc tế Chương 3: Các 

biện pháp chế tài do phạm vi hợp đồng 

thương mại quốc tế Chương 4: Thanh toán 

quốc tế Chương 5: Giải quyết tranh chấp 

phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế 

Chương 6: Hợp đồng mua bán hàng hóa 

quốc tế Chương 7: Trung gian trong thương 

mại quốc tế Chương 8: Hợp đồng nhượng 

quyền thương mại quốc tế Chương 9: Tài trợ 

xuất nhập khẩu Chương 10: Hợp đồng vận 

chuyển hàng hóa. 

2 21 9 60 

3 

72  
Nguyên lý 

Marketing  

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến 

thức căn bản về những nguyên l marketing 

và sự vận dụng những này vào thực tiễn, bao 

gồm: Bối cảnh mới của marketing, môi 

trường marketing, hành vi người tiêu dùng, 

2 18 12  

4 
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định vị thương hiệu, chính sách marketing 

mix... 

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 25     

73  English B1-1 

Nắm được các kiến thức tiếng Anh cơ bản 

bậc 3/6 (B1), bao gồm kiến thức về ngữ 

pháp, từ vựng và các kỹ năng thực hành 

tiếng Anh. Để đạt được các mục tiêu chung 

và cụ thể như đã nêu ở trên, trong học phần 

này sinh viên phải hoàn thành 6 bài (6 units) 

trong giáo trình LIFE cuốn A2-B1 (Unit 1 - 

Unit 6). 

3 45  
13

5 

3 

74  English B1-2 

Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 3/6 theo khung 

năng lực ngoại ngữ do Bộ GDĐT Việt nam 

ban hành (tương đương cấp độ B1 của 

khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu). Để đạt 

được các mục tiêu chung và cụ thể như đã 

nêu ở trên, trong học phần này sinh viên 

phải hoàn thành 6 bài (6 units) trong giáo 

trình LIFE A2-B1 cuốn 3 (Pre-intermediate: 

Unit 7 - Unit 12). 

3 45  
13

5 

4 

75  English B2-1 

Học phần này nhằm giúp người học đạt 

chuẩn đầu ra Tiếng Anh bậc 4/6 (B2.1) theo 

Khung Năng lực Ngoại ngữ dành cho người 

Việt Nam do Bộ GD ĐT Việt Nam ban 

hành. Để đạt được các mục tiêu chung và cụ 

thể như đã nêu ở trên, trong học phần này 

sinh viên phải hoàn thành 6 bài (6 units) 

trong giáo trình LIFE cuốn Intermediate 

(Unit 1 - Unit 6). 

3 45  
13

5 

4 

76  English B2-2 

Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 4/6 theo khung 

năng lực ngoại ngữ do Bộ GDĐT Việt nam 

ban hành (tương đương cấp độ B2 của 

khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu). Để đạt 

được các mục tiêu chung và cụ thể như đã 

nêu ở trên, trong học phần này sinh viên 

phải hoàn thành 6 bài (7-12 units) trong giáo 

trình LIFE- Intermediate cuốn B2 (Unit 7 - 

Unit 12). 

3 45  
13

5 

5 

77  
Thuyết trình tiếng 

Anh 

Trong học phần này người học được cung 

cấp các kiến thức cơ bản về các nguyên tắc 

và các bước tiến hành một bài diễn thuyết 

bao gồm phân tích người nghe, địa diểm nói, 

chọn đề tài và lập dàn ý, tìm kiếm, thu thập 

dữ liệu, viết bài nói, chuẩn bị các hình ảnh 

trực quan, luyện tập và thuyết trình, trả lời 

câu hỏi của thính giả. Người học sẽ được 

luyện tập các kỹ năng trình bày như ngữ 

điệu, ngắt giọng, nhấn âm, cử chỉ, điệu bộ, 

các thao tác với hình ảnh hỗ trợ… 

Kỹ năng được đánh giá theo bậc 5 trong 

Khung ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam. Sinh viên 

được đánh giá khả năng diễn thuyết trước 

khán giả: 

3 24 21  

5 
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* Có thể diễn thuyết một cách rõ ràng với bố 

cục hợp lý về một chủ đề phức tạp, mở rộng 

và củng cố quan điểm của bản thân bằng 

những lập luận và ví dụ minh họa phù hợp 

* Có thể sử dụng tốt các câu cảm thán, có 

thể trả lời một cách tự nhiên và dễ dàng 

* Có thể sử dụng một cách tự nhiên các yếu 

tố phi ngôn ngữ để hỗ trợ bài diễn thuyết 

78  
Tiếng Anh chuyên 

ngành QHQT I 

Chương 1 nhằm cung cấp một giới thiệu 

tổng quan ngắn gọn bằng tiếng anh về 

chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, giới thiệu 

phần đầu tiên của khối từ vựng chuyên 

ngành, và cung cấp dạng bài tập liên quan. 

Chương 2 nhằm cung cấp một cách tiếp cận 

truyền thống trong ngành Quan hệ Quốc tế 

bằng tiếng Anh, giới thiệu phần thứ hai của 

khối từ vựng chuyên ngành, và cung cấp 

dạng bài tập liên quan. Chương 3 nhằm cung 

cấp một giới thiệu bằng tiếng Anh một số 

hiệp ước/hiệp định/nghị định quan trọng 

trong quan hệ quốc tế, giới thiệu phần thứ ba 

của khối từ vựng chuyên ngành, và cung cấp 

dạng bài tập liên quan. Chương 4 nhằm cung 

cấp một giới thiệu bằng tiếng Anh một số tin 

tức chọn lọc về quan hệ quốc tế và chính trị 

quốc tế, giới thiệu phần thứ tư của khối từ 

vựng chuyên ngành, và cung cấp dạng bài 

tập liên quan. Chương 5 nhằm cung cấp một 

giới thiệu bằng tiếng Anh về các dạng văn 

bản ngoại giao, giới thiệu phần thứ năm của 

khối từ vựng chuyên ngành, và cung cấp 

dạng bài tập liên quan. 

2 26 4 60 
5 

79  
Tiếng Anh chuyên 

ngành QHQT II 
    

6 

80  

Dịch văn bản và tin 

tức QHQT: Anh 

Việt 

Học phần cung cấp các văn bản báo chí và 

tài liệu nghiên cứu về các chủ đề khác nhau 

đồng thời trình bày một cách có hệ thống 

những kỹ năng dịch cơ bản như kỹ năng lựa 

chọn từ ngữ, kỹ năng đảo cấu trúc, kỹ năng 

xử lý danh từ riêng, kỹ năng giải nghĩa… 

Các bài được sắp xếp theo các chủ đề phổ 

biến và được lồng ghép các kỹ năng dịch cơ 

bản. 

2 21 9 60 

6 

81  

Dịch văn bản và tin 

tức QHQT: Việt 

Anh 

Học phần cung cấp các văn bản báo chí và 

tài liệu nghiên cứu về các chủ đề khác nhau 

đồng thời trình bày một cách có hệ thống 

những kỹ năng dịch cơ bản như kỹ năng lựa 

chọn từ ngữ, kỹ năng đảo cấu trúc, kỹ năng 

xử lý danh từ riêng, kỹ năng giải nghĩa… 

Các bài được sắp xếp theo các chủ đề phổ 

biến và được lồng ghép các kỹ năng dịch cơ 

bản. 

2 20 25 90 

7 

82  Viết học thuật 

Học phần tập trung giải quyết khối kiến thức 

và kỹ năng về: 

- Quá trình và chiến lược Viết: tìm kiếm tư 

2 29 16  

7 



TT 
Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN Mục đích môn học Số tín chỉ 

Phương 

pháp đánh 

giá sinh 

viên 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 
Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Tự 

học 

liệu, lập dàn ý, tóm tắt, tổ chức ý tưởng, vấn 

đề đạo văn, trích dẫn và đọc dò. 

- Các kiểu đoạn/bài văn cơ bản: tranh luận-

lập luận, nguyên nhân-hậu quả, định nghĩa, 

tự sự, miêu tả, viết luận. 

- Từ vựng và ngôn ngữ: chính xác, rõ ràng, 

chặt chẽ, từ vựng học thuật, chọn lựa từ 

- Cấu trúc bài viết khoa học và các dạng văn 

bản viết học thuật khác : tổ chức văn bản, 

ngôn ngữ chuyển tiếp, thực hiện số liệu và 

trình bày … 

- Cấu trúc đoạn văn (câu chủ đề, các ví dụ 

hỗ trợ, câu chuyển tiếp) 

- Cách dùng trích dẫn, diễn giải, tóm tắt… 

THỰC TẬP THỰC TẾ  6     

83  
Tiến trình lịch sử 

Việt Nam  
2    8 

84  Thực tập công ty  2    6 

85  
Thực tập nước 

ngoài   
2    7 

  Tổng cộng  120/190     

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  10     

 86   
Khoá luận tốt 

nghiệp 

Sinh viên hoàn thành tất cả các học phần 

theo hướng dẫn thực hiện CTĐT, sẽ được đi 

thực tập cuối khóa đề làm khóa luận cuối 

khóa hoặc chuyên đề cuối khóa theo quyết 

định của Hiệu trưởng nhà trường. Khóa luận 

cuối khóa được tính 8 tín chỉ. Sinh viên làm 

chuyên đề cuối khóa được tính 3 tín chỉ và 

phải học thêm học phần Chuyên đề tổng hợp 

3 tín chỉ. Quá trình thực tập tốt nghiệp sinh 

viên được tiếp cận thực tế giải quyết các 

công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế 

quốc tế dưới sự phối hợp hướng dẫn giữa cơ 

sở thực tập nghề nghiệp và giảng viên hướng 

dẫn.  

   8 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1       

2       

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài 
Họ và tên người 

thực hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung tóm 

tắt 



1 Tiến sĩ         

2 Thạc sĩ         

3 Đại học         

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

2           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 

Hội thảo quốc tế về Bảo vệ 

môi trường và Quản lý tài 

nguyên hướng tới phát triển 

bền vững trong bối cảnh 

biến động kinh tế và khí 

hậu  

12-13/11/2020  
Khoa Quốc tế Đại 

học Huế  
60  

2         

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

1 

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ 

số toàn vẹn môi trường (eii) 

phục vụ cho công tác quy 

hoạch phát triển bền vững 

các đô thị di sản  

 PGS.TS. 

Nguyễn 

Hoàng 

Khánh Linh 

ThS. Phan 

Quang Tân 

TS. Phạm 

Gia Tùng 

TS. Lê Ngọc 

Phương Quý 

ThS. Trương 

Đỗ Minh 

Phượng 

ThS. 

Nguyễn 

Bích Ngọc 

TS. Đỗ Thị 

Việt Hương 

TS. Phạm 

Phòng Tài 

nguyên Môi 

trường Tp 

Huế, Tp Hội 

An 

Trung tâm 

bảo tồn di 

tích Cố đô 

Huế 

Trung Tâm 

bảo tồn di 

sản văn hóa 

Tp Hội An 

Phòng phát 

triển đô thị, 

viện quy 

hoạch Tp 

Hội An 

 

 

 2020-

2022 
460tr  

Sản phẩm khoa học 

- Tạp chí quốc tế: 

01 

(SCIE/SCOPUS) 

 Tạp chí trong 

nước: 02 

- Sách chuyên 

khảo: 01 

 Sản phẩm ứng 

dụng 

- 01 Bộ bản đồ hiện 

trạng phân bố KGX 

- 01 Bộ bản đồ biến 

động phân bố KGX 

- 01 Bộ chỉ số toàn 

vẹn môi trường 

(EII)  

- 01 Phim ngắn  

- 01 Bản khuyến 

nghị 



Ngọc Tùng 

2 

Nghiên cứu mô hình bảo 

tồn đa dạng sinh học gắn 

với phát triển du lịch sinh 

thái tại Vườn Quốc Gia 

Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

ThS. Đỗ 

Trung Đông 

ThS. Lê 

Nguyễn 

Thới Trung 

ThS. Phan 

Quang Tân 

TS. Phạm 

Gia Tùng 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Hoàng 

Khánh Linh  

  
2020-

2022  
 80tr 

Sản phẩm khoa học 

- Tạp chí quốc tế: 

01 WoS/SCIE hoặc 

Scopus 

- Tạp chí trong 

nước: 01 tạp chí 

Đại học Huế 

 Sản phẩm ứng 

dụng 

- Bản báo cáo hoạt 

động bảo tồn đa 

dạng sinh học trong 

bối cảnh phát triển 

du lịch; 

- Bộ khung lý 

thuyết xác định mối 

quan hệ giữa phát 

triển du lịch và bảo 

tồn đa dạng sinh 

học; 

- Bản khuyến 

nghị/đề xuất mô 

hình phát triển du 

lịch bền vững gắn 

với bảo vệ đa dạng 

sinh học. 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị 

quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1               

2               

   Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

QUYỀN KHOA TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 

  

 

 



ĐẠI HỌC HUẾ 

KHOA QUỐC TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 

dụng         

  Trong đó:         

a 

Trụ sở chính : 

01 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, 

Thành Phố Huế 
300       

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học        

  Trong đó:         

a 
Trụ sở chính: 01 Điện Biên Phủ, Phường 

Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế  180        

b Phân hiệu tại...         

c Cơ sở 2 tại...         

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà 

tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm...               

2 Phòng thực hành...               

3 Xưởng thực tập...               

4 Nhà tập đa năng               

5 Hội trường               

6 Phòng học... 5  Học  
Sinh 

viên  
 180 5     

7 
Phòng học đa 

phương tiện... 
          x   

8 Thư viện...           x   

9 
Trung tâm học 

liệu... 
           x   

10 
Các phòng chức 

năng khác 
          x    



C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và 

trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc  

2 Số chỗ ngồi đọc  

3 Số máy tính của thư viện  20 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện 

(đầu sách, tạp chí) 
  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường   

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên   

2 Diện tích sàn/sinh viên   

  

  Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

QUYỀN KHOA TRƯỞNG  

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC HUẾ 

KHOA QUỐC TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 

 năm học 2020-2021 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức 

danhnghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

I Tổng số                       

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
                      

a Khối ngành I                       

  Ngành...                       

  Ngành...                       

b Khối ngành II                       

  Ngành...                       

c Khối ngành III                       

  Ngành...                       

d Khối ngành IV                       

  Ngành...                       

đ Khối ngành V                       

  Ngành...                       

e Khối ngành VI                       

  Ngành...                       

  Khối ngành VII                       

  
Quan hệ  

Quốc tế 
15    1  4 6   4           

2 
Giảng viên cơ 

hữu môn chung 
                      

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức danh 
Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

giảng dạy 

1 Khối ngành I         Quan hệ quốc tế  



…           

2 
Khối ngành II           

…           

3 
Khối ngành III           

…           

4 
Khối ngành IV           

…           

5 
Khối ngành V           

…           

6 
Khối ngành VI           

…           

7 Khối ngành VII           

1 Đào Thế Đồng Nam 1980 Giảng viên Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  

2 Đào Thị Vinh Nữ 1990 Giảng viên Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  

3 Đỗ Thị Xuân Dung Nữ 1972 Giảng viên Tiến sĩ Quan hệ quốc tế  

4 Lê Nam Hải Nam 1963 Giảng viên Tiến sĩ Quan hệ quốc tế  

5 Nguyễn Công Khanh Nam 1951 Giảng viên Tiến sĩ Quan hệ quốc tế  

6 Nguyễn Thị Minh Nữ 1985 Giảng viên Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  

7 Nghiêm Tuấn Hùng Nam 1986 Giảng viên Tiến sĩ Quan hệ quốc tế  

8 Đặng Hoàng Hà Nam 1982 Giảng viên Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  

9 Lê Giang Nam 1984 Giảng viên Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  

10 Nguyễn Quế Thương Nữ 1976 Giảng viên Thạc sĩ Quan hệ quốc tế  

11 Trần Thị Nhung Nữ  1979 Giảng viên 
Đại học Quan hệ quốc tế  

12 Lê Nguyễn Thanh Hải Nam 1979 Giảng viên Đại học Quan hệ quốc tế  

13 Vương Thái Nga Nữ 1979 Giảng viên Đại học Quan hệ quốc tế  

14 Nguyễn Minh Phương Nữ 1979 Giảng viên Đại học Quan hệ quốc tế  

15 
Nguyễn Ngọc Tường 

Vân Nữ 1979 Giảng viên Đại học Quan hệ quốc tế  

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I   

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III   

4 Khối ngành IV   



5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII 15/ 15 

  

  Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

QUYỀN KHOA TRƯỞNG  

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC HUẾ 

KHOA QUỐC TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học  

Dự kiến Học 

phí/1SVcủa cả khóa 

học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm 9,8  39,2 

  
Khối ngành Quan hệ 

Quốc tế 
Triệu đồng/năm 9,8 39,2 

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa 

học vừa làm 
      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm Tỷ đồng   0.42  

1 Từ ngân sách Tỷ đồng   0.3  



2 Từ học phí Tỷ đồng   0.60  

3 
Từ nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ 
Tỷ đồng     

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng     

  

  Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

QUYỀN KHOA TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Hoàng Khánh Linh 

  

 


