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      UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2017 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh  

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

(ban hành theo Quyết định số: 308/QĐĐHBL ngày 21/8/2017 của Hiệu trưởng 

Trường đại học Bạc Liêu) 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung:  

 Đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 

khoẻ tốt, được trang bị đủ kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế và kiến thức chuyên 

ngành, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh. Khi 

ra trường, sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Về kiến thức : Cử nhân quản trị kinh doanh được trang bị đầy đủ kiến thức cơ 

bản về lĩnh vực kinh tế và kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh. 

- Về kỹ năng : Sinh viên có khả năng nhận biết, phân tích và xử lý các vấn đề 

thuộc chuyên ngành đào tạo một cách khoa học, có khả năng làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm. Sau khi ra trường sinh viên có thể tự học, tự nghiên cứu để mở rộng, nâng 

cao kiến thức nhằm thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

mới. 

- Về thái độ : Có ý thức trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực 

nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt. Có ý thức chấp hành nội quy tổ chức, tác 

phong làm việc công nghiệp, thái độ phục vụ hòa nhã, tận tâm. Có tinh thần cầu thị, 

ham học hỏi để không ngừng tiến bộ. 

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp : Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các 

công ty ở địa phương hoặc doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp dễ dàng học thêm bằng 

đại học thứ hai hoặc cao học. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt năng lực tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam - tương đương chuẩn B1 (Quyết định số 514/QĐ-ĐHBL 

ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu ban hành chương trình tiếng 

Anh không chuyên đối với các ngành cao đẳng, đại học chính quy). 

- Trình độ tin học: Đạt trình độ tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (Quyết định số 512/QĐ-ĐHBL ngày 22/9/2016 của Hiệu trưởng 

Trường đại học Bạc Liêu ban hành chương trình Tin học không chuyên đối với các 

ngành cao đẳng, đại học chính quy). 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm. 
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3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ, trong đó: 

 - Bắt buộc: 108 tín chỉ. 

 - Tự chọn: 18 tín chỉ. 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: 

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh hàng 

năm của Trường Đại học Bạc Liêu. 

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

Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 556/QĐ-ĐHBL, ngày 25/10/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ 

đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.  

6. Thang điểm: 

 - Điểm học phần: 

Điểm chữ Điểm số  Xếp loại 

  Thang điểm 4 Thang điểm 10   

A 4 8,5 - 10 Giỏi 

B+ 3,5 8 - 8,4 
Khá 

B 3 7 - 7,9 

C+ 2,5 6,5 - 6,9 
Trung bình 

C 2 5,5 - 6,4 

D+ 1,5 5 - 5,4 
Trung bình yếu 

D 1 4 - 4,9 

F 0 < 4 Kém 

I     Chưa đủ dữ liệu đánh giá 

X     Chưa nhận được kết quả thi 

- Điểm trung bình chung: 

Điểm chữ  Điểm số (thang điểm 4) 

A 4 

B+ 3,5 

B 3 

C+ 2,5 
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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; 

ai là điểm của học phần thứ i; 

ni là số tín chỉ của học phần thứ i; 

n là tổng số học phần. 

7. Nội dung chƣơng trình: 126 tín chỉ, không kể giáo dục thể chất và giáo dục quốc 

phòng - an ninh: 

 

TT 
Mã số 

môn học 
Tên môn học 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Ghi 

ch  

  T ng số t n ch  108 18  

I   i n th c gi    ục   i c  ng 34 4  

1 ML001 Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin 
5 

  

2 ML002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   

3 ML003 Đường lối cách mạng Việt Nam 3   

4 ML014 Pháp luật đại cương 2   

5 TAK01 Tiếng Anh 1 3   

6 TAK02 Tiếng Anh 2 3   

7 TAK03 Tiếng Anh 3 4   

8 KT102  Toán cao cấp  3   

9 KT103  Toán kinh tế 3   

10 KT104  Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3   

11 TH201  Tin học  3   

12+13 GDTC001 Giáo dục thể chất    

14 GDQP001 Giáo dục quốc phòng-an ninh    

15 KT105 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2  

16 ML006 Logic đại cương  2  

17 ST02C Soạn thảo văn bản  2  

C 2 

D+ 1,5 

D 1  

F 0 
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18 CS2TC Cơ sở văn hóa Việt Nam  2  

19 TL001 Tâm lý học đại cương  2  

20 KT255 Kỹ năng giao tiếp  2  

21 KT254 Khởi sự doanh nghiệp  2  

II   i n th c gi    ục chu ên nghi   74 14  

22 KT201  Kinh tế vi mô 3   

23 KT202  Kinh tế vĩ mô 3   

24 KT301  Marketing căn bản 3   

25 KT206  Nguyên lý thống kê kinh tế 3   

26 KT205  Nguyên lý kế toán 3   

27 KT271  Tài chính – Tiền tệ 3   

28 KT204  Luật kinh tế  3   

29 KT101  Quản trị học căn bản 3   

30 KT207  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2   

31 KT301  Chuyên đề kinh tế 1   

32 KT359  Hành vi tổ chức 3   

33 KT351  Nghiên cứu Marketing 3   

34 KT251  Quản trị doanh nghiệp  3   

35 KT360  Quản trị sản xuất  3   

36 KT452  Quản trị thương hiệu 3   

37 KT273  Thuế 3   

38 KT380 Anh văn chuyên ngành 3   

39 KT203  Kinh tế lượng 3   

40 KT354  Quản trị chiến lược 3   

41 KT355  Quản trị nhân sự 3   

42 KT352  Quản trị tài chính 3   

43 KT358  Quản trị chất lượng sản phẩm  2   

44 KT452  Quản trị văn phòng 2   

45 KT353 Thương mại điện tử  2  

46 KT371 Tài chính công  2  

47 KT361 Quản trị bán hàng  2  

48 KT356 Quản trị hệ thống thông tin  2  

49 KT362  Đàm phán kinh doanh quốc tế  2  

50 KT357  Quản trị quan hệ khách hàng  2  

51 KT252  Hành vi khách hàng  2  

52 KT272 Thị trường tài chính   2  

53 KT470 Tâm lý quản lý  2  

54 KT472 Phân tích & thẩm định dự án đầu tư  3  

55 KT363 Kinh doanh quốc tế  3  

56 KT322 Kế toán quản trị 1  3  

57 KT321 Kế toán tài chính 1  3  

58 KT253 Văn hóa doanh nghiệp  3  

59 KT364 Marketing quốc tế  3  

60 KT365 Marketing thương mại và dịch vụ  3  

61 KT392 Nghiệp vụ ngoại thương  3  

62 KT366 Quản trị cung ứng  3  

63 KT411 Thanh toán quốc tế  3  
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64 KT413 Phân tích hoạt động kinh doanh  3  

65 KT455 Quản trị thương mại  3  

66 KT451 Quản trị kinh doanh nông nghiệp  3  

67 KT465 Khoá luận tốt nghiệp Quản trị kinh 

doanh  
10  

 

68 KT469 Tiểu luận tốt nghiệp   5*  

Chú ý *: Sinh viên không làm Khóa luận tốt nghiệp, phải làm Tiểu luận tốt nghiệp (5 

tín chỉ) và học bổ sung các học phần tự chọn (5 tín chỉ) để đủ điều kiện tốt nghiệp. 

 8. Kế hoạch giảng dạy:  

Học kỳ 1 
 

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 16 2 18 

01 ML001 Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-

Lênin  

5   

02 ML014 Pháp luật đại cương      2   

03 TAK01 Tiếng Anh 1    3   

04 TH201 Tin học   3   

05 KT102 Toán cao cấp    3   

06 GDTC001 Giáo dục thể chất 1        

07 ML006 Logic đại cương  2
 

 

08 ST02C Soạn thảo văn bản  2
 

 

09 CS2TC Cơ sở văn hóa Việt Nam  2
 

 

 

Học kỳ 2 
 

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 15 2 17 

01 TAK02 Tiếng Anh 2 3   

02 KT103 Toán kinh tế   3   

03 KT104 Lý thuyết xác suất và thống kê toán  3   

04 KT201 Kinh tế vi mô  3   

05 KT206 Nguyên lý thống kê kinh tế  3   

06 GDTC001 Giáo dục thể chất 2    

07 GDQP001 Giáo dục quốc phòng-an ninh    

08 TL001 Tâm lý học đại cương  2  

09 KT255 Kỹ năng giao tiếp  2  

10 KT105 Lịch sử các học thuyết kinh tế   2
 

 

11 KT254 Khởi sự doanh nghiệp  2  
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Học kỳ 3 
 

 

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 18 0 18 

01 ML002 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2   

02 TAK03 Tiếng Anh 3 4   

03 KT204 Luật kinh tế  3   

04 KT203 Kinh tế lượng 3   

05 KT202 Kinh tế vĩ mô  3   

06 KT101 Quản trị học căn bản  3   

 

Học kỳ 4 
 

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 14 2 16 

01 KT271 Tài chính - Tiền tệ  3   

02 KT301 Marketing căn bản  3   

03 KT205 Nguyên lý kế toán 3   

04 KT380 Anh văn chuyên ngành 3   

05 KT207 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2   

06 KT252 Hành vi khách hàng  2  

07 KT272 Thị trường tài chính  2  

08 KT361 Quản trị bán hàng  2  

09 KT371 Tài chính công  2  

10 KT356 Quản trị hệ thống thông tin  2  
 
 

 

Học kỳ 5 

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 13 3 16 

01 ML003 Đường lối cách mạng Việt Nam 3   

02 KT355 Quản trị nhân sự 3   

03 KT452 Quản trị thương hiệu 3   

04 KT273 Thuế 3   

05 KT301 Chuyên đề kinh tế 1   

06 KT365 Marketing thương mại & dịch vụ  3  

07 KT253 Văn hóa doanh nghiệp   3  

08 KT322 Kế toán quản trị 1  3  

09 KT321 Kế toán tài chính 1  3  
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Học kỳ 6  

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 13 3 16 

01 KT358 Quản trị chất luợng sản phẩm 2   

02 KT452 Quản trị văn phòng  2   

03 KT359 Hành vi tổ chức 3   

04 KT360 Quản trị sản xuất 3   

05 KT351 Nghiên cứu Marketing 3   

06 KT411 Thanh toán quốc tế  3  

07 KT364 Marketing quốc tế  3  

08 KT366 Quản trị cung ứng  3  

 

Học kỳ 7  

 

Học kỳ 8  

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 10 0 10 

01 KT465 Khóa luận tốt nghiệp QTKD 10   

02 KT469 Tiểu luận tốt nghiệp  5
* 

 

03 KT392 Nghiệp vụ ngoại thương  3  

04 KT363 Kinh doanh quốc tế  3  

05 KT362 Đàm phán kinh doanh quốc tế  2  

06 KT353 Thương mại điện tử  2  

07 KT357 Quản trị quan hệ khách hàng  2  

08 KT470 Tâm lý quản lý  2  

  T ng số t n ch   10  

Ghi chú*: Sinh viên không làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) phải làm Tiểu luận tốt 

nghiệp (5 tín chỉ) và học bổ sung các học phần tự chọn (5 tín chỉ) để đủ điều kiện tốt 

nghiệp. 

 

 

TT MSMH Tên môn học Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tổng cộng  

  Tổng số tín chỉ 9 6 15 

01 KT251 Quản trị doanh nghiệp  3   

02 KT354 Quản trị chiến lược 3   

03 KT352 Quản trị tài chính 3   

04 KT472 Phân tích & thẩm định dự án đầu tư  3  

05 KT455 Quản trị thương mại  3  

06 KT413 Phân tích hoạt động kinh doanh   3  

07 KT451 Quản trị kinh doanh nông nghiệp  3  
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9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng kiến thức các học phần: 

 Nội dung và khối lượng kiến thức từng học phần được mô tả trong Đề cương 

chi tiết học phần, tuy nhiên do khối lượng các học phần khá lớn nên phần Đề cương 

chi tiết từng học phần được thể hiện bằng file dữ liệu riêng kèm theo văn bản này và 

được đăng tải trên trang web của trường. 

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình:  

 10.1. C c học  hần thuộc khối ki n th c gi    ục   i c  ng: 

 - Mời giảng từ các đơn vị trong trường: 

 + Tổ bộ môn lý luận chính trị phụ trách các học phần: Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Việt Nam, 

Lịch sử các học thuyết kinh tế, Logic đại cương. 

 + Khoa Sư phạm, khoa Công nghệ thông tin phụ trách các học phần: Tiếng 

Anh, Tin học, Toán cao cấp, Soạn thảo văn bản, Tâm lý học đại cương, Cơ sở văn hóa 

Việt Nam. 

 + Tổ bộ môn giáo dục thể chất: phụ trách học phần Giáo dục thể chất. 

 - Hợp tác với Trường quân sự địa phương phụ trách học phần Giáo dục quốc 

phòng - an ninh. 

 - Khoa Kinh tế - Luật phụ trách các học phần: Toán kinh tế, Lý thuyết xác suất 

và thống kê toán, Kỹ năng giao tiếp, Khởi sự doanh nghiệp, Anh văn chuyên ngành. 

 10.2. C c học  hần thuộc khối ki n th c gi    ục chu ên nghi  : 

 Khoa Kinh tế - Luật phụ trách toàn bộ các học phần. Trường hợp có khó khăn 

sẽ mời giảng viên từ Trường đại học Cần Thơ.  

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập: 

 - Sử dụng cơ sở vật chất do khoa Kinh tế - Luật đang quản lý, gồm: 4 phòng 

làm việc, 4 giảng đường, 5 phòng học. 

 - Phối hợp các đơn vị khác trong trường sử dụng cơ sở vật chất của trường, 

gồm: phòng máy tính, thư viện, giảng đường, phòng học… 

12. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình: 

- Chương trình giáo dục đại học ngành quản trị kinh doanh của Trường đại học 

Bạc Liêu được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2004 và được 

thiết kế theo kiểu đa ngành. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các lĩnh vực quản 

trị kinh doanh. 

- Chương trình được cấu tr c từ các học phần thuộc 2 khối kiến thức: giáo dục 

đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, trong đó kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao 

gồm kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành (bắt buộc), kiến thức chuyên ngành  

với tổng khối lượng kiến thức là 126 tín chỉ (không kể các học phần về giáo dục thể 

chất và giáo dục quốc phòng).  

- Phần kiến thức chuyên sâu được xây dựng theo hướng phát triển qua một 

ngành thứ hai khác. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm 

trong giới hạn 20  kiến thức chung của ngành. Phần kiến thức bổ trợ được thiết kế 
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theo hướng bố trí nội dung lựa chọn khá tự do liên quan đến nhiều ngành đào tạo 

nhưng xét thấy có lợi cho việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp. 

- Chương trình được biên soạn theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian 

cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Chương trình cũng 

được biên soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc đại học. 

 HIỆU TRƢỞNG  
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PHỤ LỤC 

1. Thuyết minh điều ch nh Chƣơng trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh 

doanh: 

 1.1. Điều ch nh mã số môn học:   

TT Tên môn học Mã số cũ  Mã số điều ch nh 

1 Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lê nin ML102 ML001 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh ML201 ML002 

3 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam ML301 ML003 

4 Anh văn căn bản 1,2,3 XH104,107,201 TAK01,02,03 

5 Tin học ứng dụng TH202 TH201 

6 Giáo dục thể chất TC101 GDTC001 

7 Giáo dục quốc phòng QP101 GDQP001 

8 Pháp luật đại cương ML101 ML014 

9 Logic đại cương ML103 ML006 

10 Kinh tế lượng KT208 KT203 

11 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT203 KT105 

 1.2. Điều ch nh tên môn học: 

TT Tên môn học cũ  Tên môn học điều ch nh 

1 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam Đường lối cách mạng Việt Nam 

2 Nhà nước và pháp luật đại cương Pháp luật đại cương 

3 Anh văn căn bản Tiếng Anh không chuyên 

4 Toán kinh tế 1 Toán cao cấp 

5 Toán kinh tế 2 Toán kinh tế 

6 Xác suất thống kê Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

7 Thực hành Tin học căn bản Tin học 

8 Giáo dục quốc phòng Giáo dục quốc phòng - an ninh 

9 Quản trị học Quản trị học căn bản 
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10 Văn hóa kinh doanh Văn hóa doanh nghiệp 

11 Luận văn tốt nghiệp QTKD Khóa luận tốt nghiệp QTKD 

  

           1.3. Điều ch nh thời lƣợng môn học: 

TT Tên môn học Số t n ch  cũ  Số t n ch  điều ch nh 

1 Toán kinh tế  2 3 

2 Luật kinh tế 2 3 

3 Hành vi khách hàng 3 2 

4 Thị trường chứng khoán 3 2 

5 Lịch sử học thuyết kinh tế 3 2 

6 Thị trường tài chính 3 2 

 1.4. Điều ch nh từ bắt buộc sang tự chọn và ngƣợc lại:  

TT Tên môn học Chƣơng trình 

cũ  

Chƣơng trình điều 

ch nh 

1 Thuế Tự chọn Bắt buộc 

2 Phân tích & thẩm định DAĐT Bắt buộc Tự chọn 

3 Thương mại điện tử Bắt buộc Tự chọn 

4 Lịch sử học thuyết kinh tế Bắt buộc Tự chọn 

 

 

 

 1.5. B  sung môn học mới: 

TT Mã số 

môn học 

Tên môn học Thời lƣợng  

(t n ch ) 

Bắt buộc/ 

Tự chọn 

1 KT255 Kỹ năng giao tiếp 2 Tự chọn 

2 KT254 Khởi sự doanh nghiệp 2 Tự chọn 

3 KT380 Anh văn chuyên ngành 3 Bắt buộc 

4 KT470 Tâm lý quản lý 2 Tự chọn 
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5 KT322 Kế toán quản trị 1 3 Tự chọn 

6 KT469 Tiểu luận tốt nghiệp 5* Bắt buộc 

          

 1.6. Hủy bỏ môn học:  

TT Mã số 

môn học 

Tên môn học Thời lƣợng  

(t n ch ) 

Bắt buộc/ 

Tự chọn 

1 XH101 Tiếng Việt thực hành 2 Tự chọn 

2 XH106 Địa lý kinh tế thế giới 2 Tự chọn 

3 KT209 Mô hình toán kinh tế  3 Bắt buộc 

4 KT454 Chuyên đề Quản trị kinh doanh 1 Bắt buộc 

  

1.7. Điều ch nh môn học sang học kỳ khác: 

TT Mã số 

môn học 

Tên môn học Học kỳ cũ Học kỳ điều ch nh 

1 KT101 Quản trị học căn bản 1 3 

2 KT201 Kinh tế vi mô 3 2 

3 KT105 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 2 

4 KT204 Luật kinh tế 4 3 

5 KT206 Nguyên lý thống kê kinh tế 4 2 

6 KT273 Thuế 4 5 

7 KT253 Văn hóa doanh nghiệp 4 5 

8 KT203 Kinh tế lượng 5 3 

9 KT354 Quản trị chiến lược 5 7 

10 KT356 Quản trị hệ thống thông tin 5 4 

11 KT357 Quản trị quan hệ khách hàng 5 8 

12 KT392 Nghiệp vụ ngoại thương 5 8 

13 KT352 Quản trị tài chính 6 7 
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14 KT361 Quản trị bán hàng 6 4 

15 KT362 Đàm phán kinh doanh quốc tế 6 8 

16 KT371 Tài chính công 6 4 

17 KT363 Kinh doanh quốc tế 6 8 

18 KT365 Marketing thương mại & dịch vụ 6 5 

19 KT452 Quản trị thương hiệu 7 5 

20 KT452 Quản trị văn phòng 7 6 

21 KT353 Thương mại điện tử 7 8 

22 KT411 Thanh toán quốc tế 7 6 

 1.8. Điều ch nh điều kiện tốt nghiệp đối với những sinh viên không đủ điều 

kiện làm khóa luận tốt nghiệp: 

TT Mã số 

môn học 

Tên môn học Điều kiện cũ Điều kiện điều 

ch nh 

1 KT456 Khóa luận tốt nghiệp 

QTKD 

Những sinh viên 

không được giao 

làm khóa luận tốt 

nghiệp phải đi 

thực tập tốt nghiệp 

và làm báo cáo (4 

tín chỉ), đồng thời 

học thêm các học 

phần tự chọn (6 tín 

chỉ) để đủ điều 

kiện tốt nghiệp. 

Những sinh viên 

không đủ điều kiện 

làm khóa luận tốt 

nghiệp thì làm tiểu 

luận (5 tín chỉ), 

đồng thời học thêm 

các học phần tự 

chọn (5 tín chỉ) để 

đủ điều kiện tốt 

nghiệp. 

HIỆU TRƢỞNG 

       (Đã ký) 

          

                TS. Trần Văn Chiêu 

 

 


