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STT  Nội dung 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Khoa học Tự 

nhiên; Ngoại ngữ, Tin học phù hợp với ngành đào tạo, từ đó có thể tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở ngành và khối kiến 

thức chuyên môn trong 03 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực CNSH Y - Dược, CNSH Nông nghiệp – Môi trường và 

CNSH Thực phẩm. 

Kỹ năng: Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết bao gồm tổ chức và thực 

hiện các kỹ thuật phân tích liên quan đến chuyên môn về vi sinh - sinh học phân tử, CNSH Y-Dược, kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường, nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Các sinh viên theo học các chuyên ngành, sau khi 

hoàn tất có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tạo được một số sản phẩm công nghệ 

sinh học, hoặc theo học các bậc cao hơn. 

Thái độ: Sinh viên có nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm 

với xã hội. 
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3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-trinh.aspx  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên có đủ năng lực tiếp tục theo học các chương trình sau đại học sau khi tốt nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Các sinh viên theo học chuyên ngành được đào tạo theo hướng chuyên sâu có nhiều cơ hội làm việc trong bộ phận 

Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của các doanh nghiệp, làm việc trong các Trung tâm, Viện nghiên cứu, tham gia giảng 

dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng. 

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính; có thể vận dụng kiến thức khoa học máy tính vào 

các chuyên ngành hẹp như Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Đồ họa máy tính. 

Kỹ năng: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình và các công cụ hỗ trợ đã học; phân tích, 

thiết kế, xây dựng chương trình ứng dụng theo hướng chuyên ngành; có khả năng làm việc nhóm; có khả năng thuyết 

trình, đàm phán.  

Trình độ ngoại ngữ và tin học: Sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học cần thiết cho giao tiếp 

và thực hành nghề nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại. 

Thái độ: Sinh viên có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có tác phong làm việc nghiêm túc, có đạo 

http://ou.edu.vn/cnsh/Pages/noi-dung-chuong-trinh.aspx
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đức nghề nghiệp; nhận thức được vai trò và lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/1_%20KHMT%202016%20231117.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có khả năng tham gia nghiên cứu; 

Có khả năng học tập lên Thạc sĩ và Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Lập trình viên/Chuyên viên phát triển phần mềm (Programmer/Software Developer); 

Chuyên viên quản trị, vận hành hệ thống (System Administrator); 

Chuyên viên quản trị mạng, thiết kế mạng (Network Administrator, Network Designer); 

Chuyên viên quản trị CSDL (DB Administrator); 

Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Administrator); 

Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst); 

Chuyên viên thiết kế và lập trình ứng dụng đồ họa và Game, nhân viên công nghệ thông tin trong lãnh vực quảng 

cáo/phim …; 

Chuyên gia huấn luyện CNTT trong doanh nghiệp/giảng viên (IT Trainer); 

Chuyên gia tư vấn, cố vấn CNTT (IT Consultant); 

Tham gia giảng dạy và tiếp tục học lên trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. 

 

http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/1_%20KHMT%202016%20231117.pdf
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NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Sinh viên có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tin học quản lý; có thể vận dụng kiến thức tin học quản 

lý vào thực tiễn quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng 

khoán, các cơ quan quản lý khu vực công. 

Kỹ năng: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình và các công cụ hỗ trợ; phân tích, thiết 

kế, xây dựng chương trình ứng dụng trong cơ sở dữ liệu và tin học quản lý. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học: Sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học cần thiết cho giao tiếp 

và thực hành nghề nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại. 

Thái độ: Sinh viên có phẩm chất chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tác phong làm việc nghiêm túc, có đạo 

đức nghề nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

 

http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/2_%20HTTTQL%202016%20231117.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có khả năng tham gia nghiên cứu; 

Có khả năng học tập lên Thạc sĩ và Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp có ứng dụng 

http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/2_%20HTTTQL%202016%20231117.pdf
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nghiệp công nghệ thông tin, cụ thể như sau:  

Hướng quản lý  

Sinh viên có thể trở thành một chuyên viên nắm được nghiệp vụ CNTT trong các hệ thống hoạt động sản xuất kinh 

doanh như:  

Marketing (eMarketing, SEO: Search Engine Optimization, …); 

Nhân sự (HRM: Human Resource Management); 

Mua hàng (Purchasing) và Quản lý chuỗi cung ứng (SCM: Supply Chain Management); 

Bán hàng (Point of Sale) và Dịch vụ khách hàng (CRM: Customer Relationship Management); 

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP: Enterprise Resource Planning). 

Hướng công nghệ thông tin  

Một số vị trí tiêu biểu như sau: 

Chuyên viên quản trị, vận hành hệ thống (System Administrator); 

Chuyên viên quản trị CSDL (DB Administrator); 

Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Administrator); 

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst); 

Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst); 

Lập trình viên / Chuyên viên phát triển phần mềm (Programmer, Software Developer); 

Chuyên gia huấn luyện CNTT trong doanh nghiệp / giảng viên (IT Trainer); 

Chuyên gia tư vấn triển khai ERP (ERP Consultant); 

Chuyên gia tư vấn, cố vấn CNTT (IT Consultant). 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Sinh viên có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; có khả năng phân tích, xử lý dữ liệu, thu 

thập thông tin, vận dụng tri thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực xã 

hội, kinh tế, kỹ thuật. 

Kỹ năng: Sinh viên có khả năng lập trình và phát triển phần mềm, quản lý đề án công nghệ thông tin, có 

khả năng làm việc nhóm, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, khả năng điều hành nhóm, khả năng thuyết trình, 

đàm phán. 

Thái độ: Sinh viên có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có tác phong làm việc nghiêm túc, 

có đạo đức nghề nghiệp; nhận thức được vai trò và lợi ích của việc ứng dụng Công nghệ thông tin. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học: Sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học cần thiết cho 

giao tiếp và thực hành nghề nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/180417_DE%20CUONG%20MON%20HOC/Chuong%20trinh%2

0dao%20tao%20CNTT%2027%20-%2011.pdf 

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có khả năng tham gia nghiên cứu. 

Có khả năng học tập lên Thạc sĩ và Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp có ứng dụng công 

nghệ thông tin với một số vị trí tiêu biểu như sau:  

Lập trình viên/Chuyên viên phát triển phần mềm (Programmer/Software Developer). 

Chuyên viên quản trị, vận hành hệ thống (System Administrator). 

http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/180417_DE%20CUONG%20MON%20HOC/Chuong%20trinh%20dao%20tao%20CNTT%2027%20-%2011.pdf
http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/180417_DE%20CUONG%20MON%20HOC/Chuong%20trinh%20dao%20tao%20CNTT%2027%20-%2011.pdf
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Chuyên viên quản trị hệ thống mạng (Network Administrator). 

Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu (Database Administrator). 

Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Administrator). 

Chuyên viên lập trình ứng dụng đồ họa và Game, Chuyên viên công nghệ thông tin trong lãnh vực quảng cáo/phim 

(Graphics Programmer in the games). 

Chuyên gia huấn luyện Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, giảng dạy (IT Trainer). 

Chuyên viên an toàn, bảo mật thông tin. 

Chuyên gia tư vấn, cố vấn Công nghệ thông tin (IT Consultant). 

NGÀNH: KẾ TOÁN 

   

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán cùng với các lĩnh vực liên quan phục vụ 

cho nghề nghiệp như thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. 

Kỹ năng: Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt kiến thức với trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết bao 

gồm thu thập thông tin, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề cũng như các kỹ năng tính toán, lập báo cáo và tuân thủ các 

quy định. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển bản thân và nghề nghiệp. 

Thái độ: Sinh viên ngành Kế toán nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có 

trách nhiệm với xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  
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Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/ktkt/Documents/l%C6%B0u/Chuong%20trinh%20dao%20tao/2016%20K%E1%BA%BF%20to%C

3%A1n.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường, sinh viên có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ thông qua: 

Các chương trình cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán như Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Kế toán 

công chứng… 

Các chương trình sau đại học như Thạc sĩ ngành Kế toán – Kiểm toán và các ngành gần như Tài chính- Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Kế toán viên tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế; 

Phát triển nghề nghiệp trong những loại hình tổ chức khác như Kế toán viên tại các ngân hàng, các đơn vị hành 

chính sự nghiệp. 

NGÀNH: KIỂM TOÁN 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán và kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, 

kiểm soát nội bộ cùng với chính sách, chế độ và các qui định pháp luật cần thiết cho nghề nghiệp kiểm toán như luật 

công ty, thương mại, thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. 

Kỹ năng: Quá trình đào tạo kết hợp việc truyền đạt kiến thức với rèn luyện các kỹ năng thực hành dựa trên các bài 

tập tình huống và hồ sơ kiểm toán mẫu để sinh viên có thể áp dụng thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp ngay khi tốt 

nghiệp. Các kỹ năng thực hành được đào tạo cụ thể như sau: kỹ thuật tìm hiểu khách hàng, đánh giá và chấp nhận hợp 

đồng kiểm toán, phân tích rủi ro, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, xác định phương pháp tiếp cận, thu thập thông tin, 

thực hiện các loại thủ tục kiểm toán (kiểm soát, phân tích, cơ bản), kiểm toán các phần hành chi tiết, tổng hợp và phân 

tích các bằng chứng, lập báo cáo kiểm toán, soạn thảo thư quản lý và đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật. 

http://ou.edu.vn/ktkt/Documents/l%C6%B0u/Chuong%20trinh%20dao%20tao/2016%20K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n.pdf
http://ou.edu.vn/ktkt/Documents/l%C6%B0u/Chuong%20trinh%20dao%20tao/2016%20K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n.pdf
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Chương trình đào tạo chú ý đến việc nâng cao khả năng ngoại ngữ của sinh viên bằng cách bổ sung nhiều môn chuyên 

ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh dựa trên những giáo trình đào tạo nghề nghiệp chuyên nghiệp của các tổ chức 

quốc tế. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp như kỹ năng 

làm việc nhóm, soạn thảo tài liệu và trình bày trước tập thể. 

Thái độ: Sinh viên có thái độ tự tin về nghề nghiệp, có nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức 

nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm với xã hội, có tinh thần cầu thị và luôn học hỏi để nâng cao khả năng nghề nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/ktkt/Documents/l%C6%B0u/Chuong%20trinh%20dao%20tao/2016%20Ki%E1%BB%83m%20to

%C3%A1n.docx.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường, sinh viên có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ thông qua: 

Các chương trình cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán như Kế toán trưởng, Kiểm toán 

viên hành nghề, Kế toán công chứng;… 

Các chương trình sau đại học như Thạc sĩ ngành Kế toán - Kiểm toán và các ngành gần như Tài chính- Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán và tư vấn tài 

chính kế toán, và tại các đơn vị kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ; 

Kế toán viên hoặc kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; 

Kiểm toán viên nội bộ, giám sát viên tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo hiểm, môi giới chứng 

khoán, và ngân hàng; 

http://ou.edu.vn/ktkt/Documents/l%C6%B0u/Chuong%20trinh%20dao%20tao/2016%20Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.docx.pdf
http://ou.edu.vn/ktkt/Documents/l%C6%B0u/Chuong%20trinh%20dao%20tao/2016%20Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n.docx.pdf
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Kế toán quản trị và phân tích tài chính cho các doanh nghiệp, quỹ đầu tư; 

Nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học và các cơ sở y tế. 

NGÀNH: LUẬT 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với 

ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn; 

Có sự hiểu biết vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền tảng về luật nội dung các lĩnh vực pháp luật chung như 

Hiến pháp, luật hành chính, hình sự, dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai … để vận dụng giải 

quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc sống; 

Được trang bị những kiến thức chuyên sâu về tố tụng, về thi hành án, về nghiệp vụ liên quan trong hoạt động pháp 

lý theo định hướng chuyên sâu. 

Kỹ năng: 

Phát triển tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức pháp luật trong 

công việc và trong đời sống; 

Được trang bị những kỹ năng nghiên cứu, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan đến hoạt động pháp lý; nhận 

diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình làm việc; 

Được trang bị những kỹ năng mềm trong suốt quá trình học tập: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán, kỹ năng tư duy pháp lý …; 

Có thể sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ cho công việc; 

Có thể sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng; 

Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có 
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thể học lên các bậc học cao hơn. 

Thái độ: 

Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và thấm nhuần chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước; 

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 

Có thái độ tốt và việc làm ủng hộ và bảo vệ sự công bằng; cảm nhận và kiến tạo công lý; tôn trọng pháp luật trong 

đời sống và công việc hằng ngày; 

Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công 

việc; 

Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hợp tác; 

Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của xã hội. 

Trình độ ngoại ngữ, tin học: 

Năng lực sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có chuẩn đầu ra đạt năng lực bậc 3 theo khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://khoaluat.ou.edu.vn/public/uploads/ck/media/files/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20-

%20NGANH%20LUAT-2016.pdf  

http://khoaluat.ou.edu.vn/public/uploads/ck/media/files/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20-%20NGANH%20LUAT-2016.pdf
http://khoaluat.ou.edu.vn/public/uploads/ck/media/files/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20-%20NGANH%20LUAT-2016.pdf
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5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Luật, sinh viên có thể tiếp tục theo học ở bậc sau đại học để lấy bằng Thạc sỹ hay 

Tiến sỹ về Luật học hoặc học các chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật như Luật sư, Thẩm phán, Kiểm 

sát viên, Công chứng viên, … ở các chương trình trong và ngoài nước.  

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị, cụ thể như sau: 

Cơ quan nhà nước, đoàn thể 

Các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; 

Các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp; 

Ủy ban nhân dân các cấp; 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban chuyên môn tại các tỉnh/thành phố, quận/huyện; 

Tại các đơn vị trên, người tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên, quản lý tại các bộ phận nhân sự, 

chính sách, pháp luật, tuyên truyền pháp luật: 

Tòa án nhân dân các cấp: thư ký, thẩm phán (sau khi hội đủ điều kiện) ; 

Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Chuyên viên, Kiểm sát viên (sau khi hội đủ điều kiện); 

Cơ quan thi hành án các cấp: Chuyên viên, Chấp hành viên (sau khi hội đủ điều kiện); 

Công an nhân dân các cấp: công an trong các lĩnh vực. 

Các tổ chức tư vấn luật hoặc doanh nghiệp 

Các trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn luật (văn phòng Luật sư, công ty luật,...): Chuyên viên tư vấn pháp lý, 

Luật sư tư vấn hoặc/và tranh tụng (sau khi hội đủ điều kiện); 

Doanh nghiệp: chuyên viên pháp lý, luật sư công ty.  

Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan  

Người tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên dạy luật tại: 

Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; 

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 



13 

 

STT  Nội dung 

Các trung tâm đào tạo nghề, … 

NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với 

ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Có sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền tảng về luật nội dung các lĩnh vực pháp luật 

chung như Hiến pháp, luật hành chính, hình sự, dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai … và pháp 

luật về tố tụng, đồng thời chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, 

luật thuế, luật bảo hiểm, luật đầu tư, chứng khoán… để vận dụng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc 

sống. 

Bên cạnh đó chương trình cũng cung cấp những kiến thức cơ bản và phù hợp về kinh tế, kế toán, tài chính doanh 

nghiệp để bổ trợ thêm kiến thức cho người học. 

Kỹ năng: 

Phát triển tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức pháp luật trong 

công việc và trong đời sống. 

Được trang bị những kỹ năng nghiên cứu, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan đến hoạt động pháp lý; nhận 

diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình làm việc. 

Được trang bị những kỹ năng mềm trong suốt quá trình học tập: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán, kỹ năng tư duy pháp lý … 

Có thể sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ cho công việc. 

Có thể sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng. 
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Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có 

thể học lên các bậc học cao hơn. 

Thái độ: 

Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và thấm nhuần chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. 

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

Có thái độ tốt và việc làm ủng hộ và bảo vệ sự công bằng; cảm nhận và kiến tạo công lý; tôn trọng pháp luật trong 

đời sống và công việc hằng ngày. 

Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công 

việc. 

Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hợp tác. 

Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://khoaluat.ou.edu.vn/public/uploads/ck/media/files/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20-

%20NGANH%20LUAT%20KINH%20TE-2016.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên có kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có thể học lên các 

bậc học cao hơn. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Chương trình đào tạo ngành Luật nhằm hướng người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại: 

http://khoaluat.ou.edu.vn/public/uploads/ck/media/files/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20-%20NGANH%20LUAT%20KINH%20TE-2016.pdf
http://khoaluat.ou.edu.vn/public/uploads/ck/media/files/CHUONG%20TRINH%20DAO%20TAO%20-%20NGANH%20LUAT%20KINH%20TE-2016.pdf
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Cơ quan nhà nước 

Các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; 

Các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng nhân dân các cấp; 

Ủy ban nhân dân các cấp; 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban chuyên môn tại các tỉnh/thành phố, quận/huyện; 

Tại các đơn vị trên, người tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên, quản lý tại các bộ phận nhân sự, 

chính sách, pháp luật, tuyên truyền pháp luật: 

Tòa án nhân dân các cấp: Thư ký, Thẩm phán (sau khi hội đủ các điều kiện); 

Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Kiểm sát viên (sau khi hội đủ các điều kiện); 

Cơ quan thi hành án các cấp: Chấp hành viên (sau khi hội đủ các điều kiện); 

Công an nhân dân các cấp: Công an trong các lĩnh vực. 

Các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc doanh nghiệp 

Các tổ chức cung cấp các dịch vụ pháp lý: 

Văn phòng Luật, Công ty Luật: Luật sư (sau khi hội đủ các điều kiện), chuyên viên tư vấn pháp lý và/hoặc tranh 

tụng. 

Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng: Công chứng viên (sau khi hội đủ các điều kiện), chuyên viên pháp lý, 

thư ký nghiệp vụ. 

Văn phòng thừa phát lại: Thừa phát lại (sau khi hội đủ các điều kiện), chuyên viên pháp lý, thư ký nghiệp vụ. 

Doanh nghiệp: Chuyên viên pháp lý, Luật sư công ty (sau khi hội đủ các điều kiện).  

Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan  

Người tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên dạy luật tại: 

Các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu; 

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 
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Các Trung tâm đào tạo nghề, … 

NGÀNH: KINH TẾ – CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC, KINH TẾ ĐẦU TƯ, KINH TẾ QUỐC TẾ 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành 

đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Kiến thức nền tảng về Kinh tế học cũng như những kiến thức cơ bản về kinh tế Việt Nam để sinh viên có thể vận 

dụng lý thuyết kinh tế để tổng hợp, phân tích, lý giải  những tình huống kinh tế-xã hội trong thực tế. 

Kỹ năng: 

Phát triển tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập cũng như kỹ năng phân tích để có thể phân tích, đánh giá các 

sự kiện kinh tế về mặt định tính và định lượng. 

Được trang bị những kỹ năng mềm trong suốt quá trình học tập: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán, kỹ năng tư duy pháp lý, … 

Có thể sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ cho công việc. 

Có thể sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng. 

Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác và học 

các bậc học cao hơn. 

Thái độ: 

Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hiểu biết các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công 

việc. 
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Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hợp tác. 

Có đạo đức tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.  

Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20t%E1%BA%BF%202016.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, sinh viên có thể tiếp tục theo học ở bậc sau đại học để lấy bằng Thạc sỹ 

hay Tiến sỹ về Kinh tế học hoặc những ngành có liên quan đến kinh tế ở các chương trình trong và ngoài nước. Trong 

nước, sinh viên có thể học các chương trình cao học tại các trường Đại học, Học viện có đào tạo sau đại học ngành 

Kinh tế học, Quản lý kinh tế hay học tại các chương trình liên kết với nước ngoài như Chương trình Cao học Việt Nam 

- Hà Lan đào tạo cao học Kinh tế phát triển, chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright đào tạo Thạc sỹ Chính sách công. 

Việc tiếp tục học tập ở bậc học sau đại học cho phép người học có những cơ hội tiếp cận với những vị trí công việc 

thú vị khi làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan khu vực công, giảng dạy hay nghiên cứu. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị và học tập ở bậc cao hơn, cụ thể như sau: 

Làm việc tại các Doanh nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế có thể làm việc ở các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp: chuyên viên phân tích 

dữ liệu, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên nghiên cứu và tư vấn doanh nghiệp, nhà phân tích và tư vấn tài 

chính, nhà phân tích đầu tư, nhà quản lý dự án đầu tư, nhà thống kê, … Những vị trí thuộc về lĩnh vực phân tích, lập kế 

hoạch, dự báo, và nghiên cứu là những lĩnh vực đặc biệt mà doanh nghiệp thường chỉ tuyển dụng những sinh viên tốt 

nghiệp ngành Kinh tế. 

http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20t%E1%BA%BF%202016.pdf
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Việc sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế được trang bị tốt về tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và 

giải quyết vấn đề … cũng giúp sinh viên có thể nắm bắt nhanh trong những chương trình huấn luyện của doanh nghiệp 

để từ đó có những bước phát triển tốt trong nghề nghiệp. 

Làm việc tại các cơ quan nhà nước  

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế đặc biệt thích hợp với các vị trí công việc trong khu vực nhà nước. Rất nhiều vị 

trí công việc có liên quan đến các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý công, quản lý đô thị, quản trị y tế, chuyên viên phân 

tích ngân sách, dự báo kinh tế, kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư… Các cơ quan chính phủ mà sinh viên tốt nghiệp ngành 

Kinh tế có thể làm là các Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Sở Công thương, … 

Làm việc tại các tổ chức quốc tế 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học với kết quả xuất sắc có thể làm việc tại các tổ chức quốc tế như Ngân hàng 

thế giới (WB) hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)… Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế cũng rất thích hợp để làm 

việc tại một số tổ chức phi chính phủ (NGOs).  

Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học còn có thể tham gia làm việc tại các viện nghiên cứu như Viện Nghiên cứu 

Kinh tế (ERI), Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững (IESD), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 

ương (CIEM), Viện Nghiên cứu phát triển (IDS), … 

Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 

Những người tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế với kết quả xuất sắc có thể tham gia công tác giảng dạy tại các 

trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, nếu muốn theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu thì sau khi tốt nghiệp đại 

học, sinh viên cần tiếp tục học tập ở bậc sau đại học. 

NGÀNH: KINH TẾ – CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Sinh viên được trang bị kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: hiểu biết về các 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

ngoại ngữ phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về tài chính công, mua sắm công, kế toán hành chính sự nghiệp và thuế 

để sinh viên có thể nắm bắt tốt cơ chế của bộ máy hành chính và ứng dụng những hiểu biết này vào công tác thực tiễn. 

Chương trình cung cấp kiến thức giúp sinh viên có thể quản lý và cải thiện chức năng các tổ chức và đơn vị công. 

Sinh viên sẽ học được các phương pháp đánh giá hoạt động của một đơn vị và đưa ra các đề xuất để đạt hiệu quả cao 

nhất, hay cách quản lý con người một cách tối ưu tại một đơn vị khu vực công. 

Nội dung chương trình được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về thẩm định dự án đầu tư 

công hay phân tích lợi ích - chi phí của chính sách. 

Chương trình giúp sinh viên biết được cách kết hợp các kiến thức về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô với các công cụ 

phân tích định tính và định lượng để ứng dụng vào việc phân tích chính sách.  

Chương trình được thiết kế với tính cập nhật và thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng hội nhập của đất nước thông 

qua các môn học mới mà chính phủ và các địa phương đang cần như Mua sắm công, Chính phủ điện tử… 

Kỹ năng: 

Phát triển tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập cũng như kỹ năng phân tích để sinh viên có thể phân tích, 

đánh giá các sự kiện kinh tế và quản lý về mặt định tính và định lượng. 

Được trang bị những kỹ năng phù hợp với khu vực công trong suốt quá trình học tập: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy pháp lý, kỹ năng quản trị nhân sự… 

Có thể sử dụng tốt các phần mềm như Eview, SPSS, Stata phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích dữ liệu kinh 

tế, phân tích chính sách. 

Có thể sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ cho công việc. 

Có thể sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng. 

Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học, phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác và 
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học các bậc học cao hơn. 

Thái độ: 

Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và tuân thủ pháp luật của Nhà nước. 

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công 

việc. 

Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hợp tác. 

Có đạo đức tốt, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.  

Có ý thức tự học để thích ứng với sự thay đổi và phát triển của xã hội.  

Tôn trọng sự khác biệt trong bối cảnh đa văn hóa của môi trường làm việc và bối cảnh hội nhập của đất nước. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20te%20-%20CN%20Quan%20ly%20cong.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý công, sinh viên có thể tiếp tục theo học ở bậc sau 

đại học để lấy bằng Thạc sĩ hay Tiến sĩ về Quản lý công hoặc những ngành có liên quan ở các chương trình trong và 

ngoài nước. Trong nước, sinh viên có thể học các chương trình cao học tại các trường Đại học, Học viện có đào tạo sau 

đại học ngành Quản lý công, hay học tại các chương trình liên kết với nước ngoài như Chương trình Cao học Việt Nam 

- Hà Lan đào tạo cao học Kinh tế phát triển, chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công của Đại học Fulbright. 

Việc tiếp tục học tập ở bậc học sau đại học cho phép người học có những cơ hội tiếp cận với những vị trí công việc 

thú vị khi làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan khu vực công, giảng dạy hay nghiên cứu. 

http://ou.edu.vn/ktqlc/AnhHoatDong/2018.7.27-Kinh%20te%20-%20CN%20Quan%20ly%20cong.pdf
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6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại nhiều đơn vị, lĩnh vực cụ thể như sau: 

Làm việc tại các cơ quan Nhà nước 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý công đặc biệt thích hợp với các vị trí công việc trong khu 

vực công. Rất nhiều vị trí công việc có liên quan đến các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Quản lý công như Quản lý đô 

thị, Quản trị y tế, Quản trị tổ chức công, Phân tích chính sách, Thẩm định dự án, Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, 

Chính phủ điện tử, Lãnh đạo và Nhân sự khu vực công… Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công có thể làm 

việc tại các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương trong các lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, 

Lao động – Thương binh xã hội, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông…  

Làm việc tại các doanh nghiệp 

Có rất nhiều vị trí trong khối doanh nghiệp tư nhân dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công như là 

chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên nghiên cứu thị trường hoặc chuyên viên thẩm định và quản lý dự án đầu tư 

tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty nghiên cứu thị trường... 

Bên cạnh đó, kiến thức chuyên ngành Quản lý công cũng sẽ tạo lợi thế cho sinh viên khi làm việc tại các ngân hàng, 

doanh nghiệp và tập đoàn lớn, nơi có mối quan hệ lâu dài và chuyên sâu với nhiều cơ quan nhà nước. Đặc biệt là các vị 

trí như chuyên viên mua sắm công, chuyên viên thuế. 

Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp xã hội và phi lợi nhuận. 

Làm việc tại các tổ chức quốc tế 

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập với nhiều hiệp định được ký kết liên tục, từ gia nhập Tổ chức thương mại 

quốc tế (WTO), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và nhiều Hiệp định thương mại song phương khác, sinh viên tốt 

nghiệp ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý công có cơ hội lớn trong việc tham gia vào các tổ chức quốc tế về kinh tế, 

chính sách và quản lý công như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các tổ chức phi chính phủ 

(NGOs)... 

Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu 

Do đặc thù của chương trình đào tạo cung cấp một khối lượng lớn kiến thức về kinh tế học và các phương pháp 

nghiên cứu định lượng cũng như thống kê bên cạnh kỹ năng nghiên cứu nên sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý 
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công có thể làm việc tại các tổ chức nghiên cứu về kinh tế và chính sách như Viện nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu 

môi trường và phát triển bền vững, Viện nghiên cứu phát triển...  

Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công cũng thích hợp khi làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo với tư 

cách là chuyên viên hay cán bộ quản lý hoặc học sau đại học để giảng dạy trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý công. 

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH – CHUYÊN NGÀNH BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Kiến thức chung: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung về đời sống văn hóa, xã hội, về môi trường 

sống và làm việc trong thời kì hội nhập. 

Kiến thức ngành nghề: Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ, văn hóa 

các nước nói tiếng Anh, khối kiến thức về lý thuyết và thực hành dịch thuật.  

Kỹ năng: 

Có năng lực và kỹ năng tiếng Anh sử dụng hiệu quả trong môi trường dịch thuật và đời sống;  

Có năng lực và kỹ năng chuyển dịch văn bản theo yêu cầu trong các lĩnh vực đời sống du lịch, thương mại, văn 

phòng; 

Có khả năng tự đánh giá, tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả công việc; 

Có năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dịch thuật. 

Thái độ: 

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có trách nhiệm, năng động, tư duy phê phán, khả năng suy ngẫm; 

Có tính kiên trì, say mê công việc, có hành vi chuyên nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 
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động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/15kH4ACX9tb3FSNTmVxsroyYFs9LYwIyI/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Ngôn ngữ học Ứng dụng của các 

Chương trình Thạc sỹ trong nước hoặc ngoài nước. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh có năng lực đảm 

nhiệm các công việc liên quan đến biên – phiên dịch tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, báo đài, và các tổ chức xã 

hội trong và ngoài nước có nhu cầu về biên – phiên dịch. 

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH – CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Kiến thức chung: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung về đời sống văn hóa, xã hội, về môi trường sống 

và làm việc, về giáo dục đào tạo trong thời kì hội nhập. 

Kiến thức ngành nghề: Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ, văn hóa 

các nước nói tiếng Anh và khối kiến thức về kinh tế, thương mại.  

Kỹ năng: 

Có năng lực và kỹ năng Tiếng Anh, sử dụng hiệu quả trong đời sống và trong môi trường lao động có sử dụng Tiếng 

Anh.  

Có năng lực và kỹ năng chuyển dịch văn bản theo yêu cầu, đảm nhận các công tác văn phòng trong các lĩnh vực 

https://drive.google.com/file/d/15kH4ACX9tb3FSNTmVxsroyYFs9LYwIyI/view
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kinh tế, thương mại. 

Có khả năng tự đánh giá, tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả công việc. 

Có năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. 

Thái độ: 

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có trách nhiệm, năng động, tư duy phê phán, khả năng suy ngẫm; 

Có tính kiên trì, say mê công việc, có hành vi chuyên nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/1W9psK7wwmCmovwdV5x7hVaz7YTKNPOGt/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngôn ngữ học ứng dụng của các 

Chương trình Thạc sỹ trong nước hoặc ngoài nước. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh-chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại có năng lực làm việc tại 

các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn về kỹ năng văn phòng, giao dịch thương mại. 

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH – CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

Kiến thức: 

Kiến thức chung: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung về đời sống văn hóa, xã hội, về môi trường sống 

https://drive.google.com/file/d/1W9psK7wwmCmovwdV5x7hVaz7YTKNPOGt/view
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ngoại ngữ đạt được và làm việc, về giáo dục đào tạo trong thời kì hội nhập. 

Kiến thức ngành nghề: Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ, văn hóa 

các nước nói tiếng Anh và về khung chương trình đào tạo ngôn ngữ; khối kiến thức về khoa học sư phạm, phương pháp 

giảng dạy ngôn ngữ; và khối kiến thức về người học ngôn ngữ.  

Kỹ năng: 

Có năng lực và kỹ năng tiếng Anh sử dụng hiệu quả trong môi trường giảng dạy và đời sống.  

Có năng lực và kỹ năng sư phạm, kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ, hiểu biết và có khả năng tổ chức quản lí các hoạt 

động giảng dạy, có khả năng thiết kế, thực hiện kế hoạch giảng dạy bài giảng, quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập. 

Có khả năng tự đánh giá, tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả dạy học. 

Có năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ. 

Thái độ: 

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có trách nhiệm, năng động, tư duy phê phán, khả năng suy ngẫm. 

Có tính kiên trì, say mê công việc, có hành vi chuyên nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/1v2S7DnspdUwk6w3HYi0SgHMWoJ6eodRL/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên cao học Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ học ứng dụng của 

các Chương trình Thạc sỹ trong nước hoặc ngoài nước. 

https://drive.google.com/file/d/1v2S7DnspdUwk6w3HYi0SgHMWoJ6eodRL/view
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6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Làm việc phù hợp và tốt (đúng ngành, đúng nghề): Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Phương pháp 

giảng dạy tiếng Anh có năng lực làm việc tại các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm ngoại ngữ, Trung học nghề, 

trường Cao đẳng, tại các bộ phận như: 

+ Trực tiếp giảng dạy. 

+ Bộ phận giáo vụ. 

+ Bộ phận thiết kế chương trình giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá ngôn ngữ. 

+ Bộ phận huấn luyện nghiệp vụ.  

Làm việc được (đúng ngành): Có khả năng tự nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực biên dịch, phiên dịch, văn 

phòng, du lịch, nhà hàng, khách sạn và các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh. 

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH – CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH THIẾU NHI 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Kiến thức chung: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung về đời sống văn hóa, xã hội, về môi trường sống 

và làm việc, về giáo dục đào tạo trong thời kì hội nhập. 

Kiến thức ngành nghề: Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức về ngôn ngữ, lý thuyết học ngôn ngữ, văn hóa 

các nước nói tiếng Anh và về khung chương trình đào tạo ngôn ngữ; khối kiến thức về khoa học sư phạm, phương pháp 

giảng dạy ngôn ngữ; và khối kiến thức về người học ngôn ngữ.  

Kỹ năng: 

Có năng lực và kỹ năng tiếng Anh sử dụng hiệu quả trong môi trường giảng dạy và đời sống;  

Có năng lực và kỹ năng sư phạm, kỹ năng giảng dạy ngôn ngữ, hiểu biết và có khả năng tổ chức quản lí các hoạt 

động giảng dạy, có khả năng thiết kế, thực hiện kế hoạch giảng dạy bài giảng, quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập; 

Có khả năng tự đánh giá, tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả dạy học; 
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Có năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ. 

Thái độ:  

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có trách nhiệm, năng động, tư duy phê phán, khả năng suy ngẫm; 

Có tính kiên trì, say mê công việc, có hành vi chuyên nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/1nVJ4epJAXXj5m00c8YUvnj_31NEtTs-h/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên cao học Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh Thiếu nhi hoặc ngôn ngữ học ứng 

dụng của các Chương trình Thạc sỹ trong nước hoặc ngoài nước. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Làm việc phù hợp và tốt (đúng ngành, đúng nghề): Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Phương pháp Giảng 

dạy tiếng Anh Thiếu nhi có năng lực làm việc tại các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm ngoại ngữ, Trung học 

nghề, trường Cao đẳng, tại các bộ phận như: 

Trực tiếp giảng dạy. 

Bộ phận giáo vụ. 

Bộ phận thiết kế chương trình giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá ngôn ngữ. 

Bộ phận huấn luyện nghiệp vụ.  

Làm việc được (đúng ngành): Có khả năng tự nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực biên dịch, phiên dịch, văn phòng, 

du lịch, nhà hàng, khách sạn và các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh. 

https://drive.google.com/file/d/1nVJ4epJAXXj5m00c8YUvnj_31NEtTs-h/view
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NGÀNH: NGÔN NGỮ NHẬT – CHUYÊN NGÀNH BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa, văn học Nhật Bản; kiến thức 

chuyên ngành về Biên – Phiên dịch mang tính ứng dụng; một số kiến thức bổ trợ giúp việc thực hành nghề nghiệp 

(Nghiệp vụ văn phòng, Kính ngữ trong Tiếng Nhật, Tiếng Nhật dùng trong IT, Ngoại ngữ phụ trình độ B1, vi tính trình 

độ A...). 

Kỹ năng: Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật ở mức độ tương đối thành thạo; kỹ năng ghi 

nhận và xử lý thông tin, chuyển tải ngôn ngữ nhanh và chính xác; kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm. 

Thái độ: Theo đúng các nguyên tắc của đạo đức nghề nghiệp (trung thực, bảo mật thông tin…); tinh thần trách 

nhiệm, làm việc tập thể; tính trung thực và qui tắc đúng giờ của người trí thức. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/1k3OR0gYSCCwCrB9XgmlwhWUtLebZujS7/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có thể tiếp tục học tập các chuyên ngành ở trình độ Sau đại học trong và ngoài nước về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, 

ngôn ngữ. 

Có thể tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ để tiếp nhận những vị trí quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành Biên – Phiên dịch Tiếng Nhật có thể: 

Làm biên dịch viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Nhật hoặc Phiên dịch viên cho các cuộc tiếp xúc 

https://drive.google.com/file/d/1k3OR0gYSCCwCrB9XgmlwhWUtLebZujS7/view
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song phương thông thường. 

Làm việc tại các văn phòng, các công ty có 100% vốn Nhật bản hay liên doanh với Nhật Bản phụ trách những công 

việc có liên quan đến kinh doanh, theo dõi hợp đồng, giao dịch thương mại, xử lý các công việc có liên quan đến tiếng 

Nhật. 

Làm việc tại các công ty du lịch, giao dịch hướng dẫn với đối tác Nhật Bản.  

Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng giảng dạy tiếng Nhật ở các trường Đại học, các trung tâm tiếng Nhật sau khi 

học thêm một số học phần bổ túc thêm về chuyên ngành Sư phạm. 

NGÀNH: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC – CHUYÊN NGÀNH BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG QUỐC 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Kiến thức giáo dục đại cương: Nắm vững và vận dụng được các kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, hiểu rõ đường 

lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, có kiến thức nền về pháp luật đại cương, vượt qua các yêu cầu giáo dục thể chất đối 

với sinh viên đại học, thực hành tốt các kỹ năng tin học văn phòng. 

Kiến thức chuyên ngành: Nắm vững và vận dụng được khối kiến thức kỹ năng tiếng Trung, lĩnh hội được các bài 

giảng liên quan đến văn hóa, văn học, tiếp thu kiến thức lý thuyết dịch để làm nền tảng kiến thức cho việc học các môn 

chuyên ngành bắt buộc và thực hành dịch thuật trên các loại văn bản đa dạng.  

Kỹ năng: 

Có kỹ năng xử lý linh hoạt và chính xác các yêu cầu liên quan đến sử dụng ngoại ngữ tiếng Trung trong các tình 

huống khác nhau của công việc và đời sống, đặc biệt là có năng lực đảm nhận việc biên phiên dịch các thể loại văn bản 

Trung-Việt; Việt-Trung ở nhiều cấp độ, yêu cầu khác nhau. 

Có năng lực và khả năng ứng dụng các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác. 

Thái độ:  

Thành tín, trung thực, có ý thức cải thiện xã hội, phục vụ cộng đồng; có thể nhận thức một sự việc từ nhiều góc độ 
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khác nhau để tiến đến nhận thức đúng đắn, không ngừng tự học, tự phát triển bản thân trong suốt cuộc đời. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/1OL2hnjjXdOHy5GjtYeI1BLQubnvGgjHj/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của xã hội. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành Biên – Phiên dịch Tiếng Trung Quốc có năng lực 

làm việc tại các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn.  

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Sinh viên được trang bị những kiến thức chung, thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: hiểu biết về các 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo, từ đó có thể tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kiến thức trong các lĩnh vực nhân lực, 

marketing, kinh doanh… để có thể đảm nhận tốt công việc ở các bộ phận nhân sự, tổ chức, hành chính, marketing, kinh 

doanh, bán hàng, truyền thông, nghiên cứu phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp. 

https://drive.google.com/file/d/1OL2hnjjXdOHy5GjtYeI1BLQubnvGgjHj/view
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Kỹ năng: 

Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm 

việc hợp tác, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực thi…  

Thái độ: 

Sinh viên có nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm với xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0dlVyREh4NWx0X3c/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh, các trường đại học trong nước, các trường ngoài nước hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này. 

Có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc mọi ngành nghề hoặc có thể tạo lập và quản lý điều 

hành tốt các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến lên cấp quản trị cấp trung (trong vòng 3 -5 

năm) và cấp cao (5 – 10 năm). 

Có khả năng tự học để nâng cao trình độ. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Làm việc ở các bộ phận trong các doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc mọi ngành nghề hoặc có thể tạo lập và quản lý 

điều hành tốt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Nhân viên kinh doanh, quản trị viên trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ 

chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0dlVyREh4NWx0X3c/view
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Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân. 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Sinh viên được trang bị những kiến thức chung, thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: hiểu biết về các 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo, từ đó có thể tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức chuyên sâu về Marketing như Quan hệ công chúng, Truyền thông 

Marketing tích hợp, quảng cáo, khuyến mãi, cách thức phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu thị trường nhằm làm cơ sở 

lựa chọn chiến lược Marketing cho doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch Marketing… 

Kỹ năng: 

Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm 

phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý khủng hoảng…. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học 

Sinh viên được trang bị kỹ năng ngoại ngữ và tin học cần thiết cho giao tiếp và thực hành nghề nghiệp trong môi 

trường làm việc hiện đại. 

Thái độ: 

Sinh viên có nhận thức tốt và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm với xã 

hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  
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Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0YlJlZnM2WW9TV1E/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Được trang bị nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Đại học Mở Tp. Hồ 

Chí Minh, các trường đại học trong nước, các trường ngoài nước hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại học 

Mở Tp. Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này. 

Có năng lực làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, có khả năng thăng tiến lên cấp quản trị cấp trung 

(trong vòng 3 -5 năm) và cấp cao (5 – 10 năm). 

Có khả năng tự học để nâng cao trình độ. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Làm việc ở phòng Kinh doanh hoặc phòng Marketing của các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề. 

Làm việc trong các tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị và quảng cảo hay các công ty cung cấp sản phẩm sáng tạo và 

truyền thông, các công ty nghiên cứu thị trường. 

Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức 

phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ…. 

Làm việc tại các bộ phận Marketing hoặc bán hàng của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ Marketing: công ty truyền thông, công ty quảng cáo, công ty phát triển 

sản phẩm sáng tạo.... 

Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ Kiến thức: 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0YlJlZnM2WW9TV1E/view
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năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Sinh viên được trang bị những kiến thức chung, thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: hiểu biết về các 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo, từ đó có thể tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức nền tảng kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, quản lý điều hành một cơ sở 

kinh doanh du lịch, thành lập và quản lý doanh nghiệp du lịch, thiết lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh du lịch, tiếp thị 

du lịch…các kiến thức chuyên sâu về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành như quản trị điều hành hãng lữ hành, quản trị 

khách sạn – nhà hàng, quản trị khu nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện và festival du lịch, dịch vụ hội nghị, hội thảo, quản trị 

dịch vụ vận chuyển. 

Kỹ năng: 

Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong du lịch, kỹ 

năng đàm phán trong kinh doanh, kỹ năng hội nhập quốc tế…. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học 

Sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học cần thiết cho giao tiếp và thực hành nghề nghiệp trong 

môi trường làm việc hiện đại. 

Thái độ: 

Sinh viên có nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm với xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0d0lNb29OY0xrUlk/view  

5  Khả năng học tập, nâng Có nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0d0lNb29OY0xrUlk/view
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cao trình độ sau khi ra 

trường 

Minh, các trường đại học trong nước, các trường nước ngoài hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này. 

Có năng lực làm việc tại các công ty du lịch, các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch để tích lũy kinh nghiệm và thăng 

tiến lên cấp quản trị cấp trung (trong vòng 3 -5 năm) và cấp cao (5 – 10 năm). 

Người học chương trình này sẽ đáp ứng tốt với các khóa học ngắn hạn để cập nhật kiến thức chuyên sâu về kỹ năng 

quản trị, hoặc nghiệp vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. 

Có khả năng tự học để nâng cao trình độ. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài nước như các hãng lữ hành, các nhà hàng, 

khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí…, hoặc tạo lập doanh nghiệp mới kinh doanh trong ngành du lịch. 

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch như Sở Du lịch...  

NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức chung, thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân, đồng thời 

được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Quản trị nhân lực. 

Kỹ năng: Sinh viên được tích hợp các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết để dễ dàng thích nghi với môi 

trường làm việc năng động và phát triển được nghề nghiệp trong tương lai. 

Thái độ: Sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò của người làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp, tuân thủ 

các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  
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Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0cmxVQzBuVHRTa0k/view  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh, các trường đại học trong nước, các trường ngoài nước hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này; 

Có khả năng thăng tiến lên vị trí trưởng bộ phận nhân sự, hoặc quản lý các bộ phận trong các doanh nghiệp và các 

tổ chức  (trong vòng 3 -5 năm);  Giám đốc nhân sự hay Quản lý cấp cao (trong vòng 5 – 10 năm); 

Đáp ứng tốt với các khóa học ngắn hạn để cập nhật kiến thức chuyên sâu về kỹ năng quản trị, xây dựng thương hiệu 

nhân sự hoặc các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự để phát triển sự nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc: 

Chuyên viên hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá nhân viên, quản trị tiền lương, 

quan hệ lao động, tư vấn nhân sự, chăm sóc nhân viên … ở phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành 

nghề, của các tổ chức xã hội, các đơn vị hành chính, sự nghiệp; 

Chuyên viên trong các công ty tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao 

động... 

Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương như Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Lao động – Thương 

binh – xã hội, Phòng Lao động của các Quận, Huyện… 

Giảng viên cho các trường trung cấp, cao đẳng; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về lao động, xã hội, tiền 

lương, công đoàn...  

NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0cmxVQzBuVHRTa0k/view


37 

 

STT  Nội dung 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Sinh viên được trang bị những kiến thức chung, thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: hiểu biết về các 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo, từ đó có thể tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn. 

Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức tổng quát về kinh doanh quốc tế, có kiến thức hiểu biết để có thể thực 

hiện được các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng chiến lược và phương án kinh doanh trên thị trường 

quốc tế, theo dõi và quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở thị trường trong nước và các dự án đầu tư ra nước 

ngoài của các công ty Việt Nam… 

Kỹ năng: 

Sinh viên được tích hợp các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc hiệu quả cần thiết như  kỹ năng làm việc 

nhóm, thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng hội nhập quốc tế….để sau khi ra trường dễ dàng thích nghi với môi trường làm 

việc năng động và phát triển được nghề nghiệp trong tương lai. 

Trình độ ngoại ngữ và tin học 

Sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học cần thiết cho giao tiếp và thực hành nghề nghiệp 

trong môi trường làm việc hiện đại. 

Thái độ: 

Sinh viên có nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư xử có trách nhiệm với xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0Wk1HQm5halVpSXM/view  

https://drive.google.com/file/d/0B-4vVxcjsR_0Wk1HQm5halVpSXM/view
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5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Được trang bị nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh, các trường khác trong nước, các trường nước ngoài hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại 

học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ của các trường này; 

Có năng lực làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn; có khả năng thăng tiến lên cấp quản trị cấp trung 

(trong vòng 3 -5 năm) và cấp cao (5 – 10 năm); 

Có khả năng tự học để nâng cao trình độ; 

Người học chương trình này sẽ đáp ứng tốt với các khóa học ngắn hạn để cập nhật kiến thức chuyên sâu về kỹ năng 

quản trị hoặc các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế để phát triển sự nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân 

hàng trong và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ; 

Làm việc tại các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại 

diện của các công ty Việt nam ở nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn 

phòng Bộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư,...; 

Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi 

lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; 

Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

CTĐT cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về hoạt động của nền kinh tế nói chung và sâu về hoạt động của thị 

trường tài chính và tài chính của một công ty và ngân hàng nói riêng. Sinh viên học xong chương trình này có kiến thức 

và am hiểu vĩ mô về hoạt động của nền kinh tế, đồng thời cũng có kiến thức và am hiểu vi mô về hoạt động của thị 
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trường tài chính và tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là tài chính công ty cổ phần. Ngoài ra, sinh viên cũng được 

trang bị các kiến thức về thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và các hoạt động của các tổ chức tín 

dụng, bao gồm các ngân hàng thương mại. Trên nền tảng kiến thức đó, sinh viên có thể vận dụng vào việc xử lý và hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và học tập lên các bậc học cao hơn sau này. Cụ thể, sinh viên được trang bị 

những kiến thức nền tảng sau đây:  

Các kiến thức chung về hoạt động của các tổ chức tài chính và thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị 

trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh; 

Các kiến thức liên quan đến các khái niệm và ứng dụng các công cụ phân tích, các mô hình tài chính trong việc phân 

tích và ra quyết định liên quan đến tài chính công ty, bao gồm quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn và quyết định 

chính sách cổ tức của công ty; 

Kiến thức chung về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm các hoạt động truyền thống như huy động vốn, 

cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cũng như các hoạt động ngân hàng hiện đại như 

ngân hàng điện tử, thẻ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng; 

Các kiến thức liên quan đến phân tích và quyết định đầu tư tài chính, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, thẩm định 

dự án đầu tư, huy động vốn và cung cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Kỹ năng: 

CTĐT hướng đến việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được 

giao. Cụ thể sinh viên được trang bị những kỹ năng sau: 

Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề 

gặp phải; 

Kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định; 

Kỹ năng lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác; 

Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao. 

Thái độ:  
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CTĐT hướng đến việc giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức 

nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://tcnh.ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Tai-chinh-Ngan-hang-2016_da-ra-soat.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Mục tiêu của CTĐT không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn cung 

cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và 

nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên có thể 

tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể theo học 

sau này bao gồm: cao học tài chính - ngân hàng, cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế, và các ngành cao học 

khác có liên quan đến kinh tế tài chính. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm 

việc cho các ngân hàng, các loại hình doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính phi ngân hàng ở những vị trí làm việc 

sau: 

Nhân viên làm việc ở phòng tài chính và phòng kế toán của công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác 

trong và ngoài nước. 

Nhân viên giao dịch, nhân viên kế toán, nhân viên tín dụng, nhân viên thẩm định, nhân viên phòng thanh toán quốc 

tế, nhân viên kinh doanh ngoại hối, nhân viên kinh doanh thẻ và nhân viên tư vấn, môi giới tại các ngân hàng. 

Nhân viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. 

Nhân viên làm việc ở các bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty tài chính và các công ty 

http://tcnh.ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Tai-chinh-Ngan-hang-2016_da-ra-soat.pdf
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cho thuê tài chính. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc cho các tổ chức tài chính khác như ngân hàng đầu tư, ngân hàng 

phát triển và công ty bảo hiểm ở các vị trí công việc có liên quan đến tài chính và quan hệ với hệ thống tài chính. 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH  

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

CTĐT cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về hoạt động của nền kinh tế nói chung và sâu về hoạt động của thị 

trường tài chính và tài chính của một công ty nói riêng. Sinh viên học xong chương trình này có kiến thức và am hiểu vĩ 

mô về hoạt động của nền kinh tế, đồng thời cũng có kiến thức và am hiểu vi mô về hoạt động của thị trường tài chính và 

tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là tài chính công ty cổ phần. Trên nền tảng kiến thức đó, sinh viên có thể vận dụng 

vào việc xử lý và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và học tập lên các bậc học cao hơn sau này. Cụ thể, sinh 

viên được trang bị những kiến thức nền tảng sau đây:  

Các kiến thức chung về hoạt động của các tổ chức tài chính và thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị 

trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh; 

Các kiến thức liên quan đến các khái niệm và ứng dụng các công cụ phân tích, các mô hình tài chính trong việc phân 

tích và ra quyết định liên quan đến tài chính công ty, bao gồm quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn và quyết định 

chính sách cổ tức của công ty; 

Các kiến thức liên quan đến phân tích và quyết định đầu tư tài chính, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, thẩm định 

dự án đầu tư, huy động vốn và cung cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Kỹ năng:  

CTĐT hướng đến việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được 

giao. Cụ thể sinh viên được trang bị  những kỹ năng sau: 

Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề 
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gặp phải; 

Kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định; 

Kỹ năng lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác; 

Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao. 

Về trình độ ngoại ngữ: CTĐT chú trọng nâng cao khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của sinh viên nhằm hội 

nhập đào tạo và hội nhập thị trường lao động với quốc tế và khu vực. Học xong chương trình này sinh viên có thể sử 

dụng thành thạo tiếng Anh để học lên cao học hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc hàng ngày của một 

nhân viên làm việc trong công ty hoặc các tổ chức tài chính.  

Về trình độ tin học: CTĐT trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính trong công 

việc chuyên môn nghiệp vụ của một nhân viên. Học xong chương trình này sinh viên có đủ trình độ tin học để xử lý các 

công việc trong văn phòng, sử dụng được các phần mềm thông dụng như Microsoft Office, Eview, SPSS và đủ trình độ 

tin học để tham gia các khóa huấn luyện các phần mềm chuyên dụng của công ty hoặc của các tổ chức tài chính. 

Thái độ: 

CTĐT hướng đến việc giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức 

nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://tcnh.ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Tai-chinh-Ngan-hang-2016-TC_da-ra-soat.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng Mục tiêu của CTĐT không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn cung 

http://tcnh.ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Tai-chinh-Ngan-hang-2016-TC_da-ra-soat.pdf
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cao trình độ sau khi ra 

trường 

cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và 

nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên có thể 

tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể theo học 

sau này bao gồm: cao học tài chính - ngân hàng, cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế, và các ngành cao học 

khác có liên quan đến kinh tế tài chính. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm 

việc cho các công ty cổ phần, công ty đa quốc gia, các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp ở những 

vị trí làm việc sau: 

Nhân viên làm việc ở phòng tài chính và phòng kế toán của công ty cổ phần và các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước; 

Nhân viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư; 

Nhân viên làm việc ở các bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty tài chính và các công ty 

cho thuê tài chính; 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc cho các tổ chức tài chính khác như ngân hàng thương mại, ngân 

hàng đầu tư, ngân hàng phát triển và công ty bảo hiểm ở các vị trí công việc có liên quan đến tài chính và quan hệ với 

hệ thống tài chính. 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Sinh viên sau khi hoàn tất CTĐT có kiến thức và am hiểu vĩ mô về hoạt động của nền kinh tế, đồng thời có kiến 

thức và am hiểu vi mô về hoạt động của một ngân hàng thương mại. Trên nền tảng kiến thức đó, sinh viên có thể vận 

dụng vào việc xử lý và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và học tập lên các bậc học cao hơn. Cụ thể, học 

xong chương trình này sinh viên có những kiến thức nền tảng sau đây:  
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Kiến thức chung về hoạt động của các thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường 

ngoại hối, thị trường tài chính phái sinh và kiến thức chung về hoạt động của các tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Kiến thức chung về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm các hoạt động truyền thống như huy động vốn, 

cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cũng như các hoạt động ngân hàng hiện đại như 

ngân hàng điện tử, thẻ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng. 

Kiến thức liên quan đến việc ứng dụng các khái niệm, các công cụ phân tích và các mô hình tài chính trong việc 

phân tích và ra quyết định liên quan đến đầu tư, huy động vốn và quản lý rủi ro tài chính. 

Kỹ năng: 

Các kỹ năng CTĐT hướng đến bao gồm: 

Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề. 

Kỹ năng làm việc, hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định. 

Kỹ năng lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác. 

Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao. 

Về trình độ ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh để giao tiếp, soạn thảo văn bản và 

đọc các tài liệu chuyên môn. 

Về trình độ tin học: Sinh viên tốt nghiệp có đủ trình độ tin học để xử lý các công việc trong văn phòng, sử dụng 

được các phần mềm thông dụng như Microsoft Office, Eview, SPSS và đủ trình độ tin học để tham gia các khóa huấn 

luyện các phần mềm chuyên dụng của ngân hàng thương mại (core banking). 

Thái độ: 

CTĐT hướng đến việc giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức 

nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 

3  Các chính sách, hoạt Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 
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động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://tcnh.ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Tai-chinh-Ngan-hang-2016-NH_da-ra-soat.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Mục tiêu của CTĐT không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn cung 

cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và 

nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên có thể 

tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể theo học 

sau này bao gồm: cao học tài chính-ngân hàng, cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế và các ngành cao học khác 

có liên quan đến kinh tế - tài chính.  

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm 

việc cho các ngân hàng thương mại ở những vị trí làm việc sau: 

Giao dịch viên ở các phòng giao dịch.  

Nhân viên tín dụng, nhân viên thẩm định, nhân viên kinh doanh ở phòng tín dụng, phòng thẩm định hoặc phòng kinh 

doanh. 

Nhân viên thanh toán quốc tế ở phòng thanh toán quốc tế.  

Nhân viên kinh doanh ngoại hối ở phòng kinh doanh ngoại tệ. 

Nhân viên thanh toán và kiểm soát nội bộ. 

Nhân viên quản lý hoạt động đầu tư của ngân hàng. 

Nhân viên tiếp thị và phát triển sản phẩm mới của ngân hàng. 

Nhân viên quản lý rủi ro tài chính của ngân hàng và tư vấn quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng.  

Nhân viên tư vấn sản phẩm và dịch vụ chung cho khách hàng. 

http://tcnh.ou.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/Tai-chinh-Ngan-hang-2016-NH_da-ra-soat.pdf
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Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc cho các tổ chức tài chính khác như công ty tài chính, chứng 

khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và kể cả làm việc cho các doanh nghiệp phi tài chính ở 

các vị trí công việc có liên quan đến tài chính và quan hệ với ngân hàng thương mại. 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG 

NGHIỆP, QUẢN LÝ - THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản, mức chuẩn là trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng; 

Có kiến thức cơ sở về cơ học vật rắn, cơ học chất lỏng và cơ học vật liệu rời; 

Có kiến thức chuyên nghiệp vững chắc liên quan đến công trình xây dựng nhà cao tầng hay công xưởng sử dụng vật 

liệu xây dựng thép, gỗ hoặc bê tông tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật. 

Kỹ năng: 

Có kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành để tính toán nội lực cho kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp, lựa chọn vật liệu và triển khai bản vẽ thiết kế đúng theo tiêu chuẩn nhà nước; 

Có kỹ năng tự học, tiếp thu kiến thức của các chuyên ngành gần gũi trong lãnh vực xây dựng như cầu đường, cấu 

kiện vật liệu; 

Có khả năng tính toán thiết kế biện pháp và tổ chức quản lý thi công các công trình xây dựng và công nghiệp qui mô 

vừa đến lớn; 

Có kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách bài bản, có tính khoa học để tiếp cận với thực tế; 

Có khả năng cập nhật kiến thức để học lên các bậc học cao hơn (Sau đại học). 

Thái độ: 

Có thái độ làm việc luôn cân bằng giữa kinh tế và kỹ thuật, tích cực, nghiêm túc và yêu nghề, đồng thời luôn tuân 

thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng do nhà nước ban hành; 
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Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ trong công việc. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ce.ou.edu.vn/cong-nghe-ki-thuat-cong-trinh-xay-dung-khoa-2015-2017-1106-view/  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Được trang bị nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc các trường khác trong nước, hoặc nước ngoài, hoặc các chương trình liên kết của Trường Đại 

học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này. 

Người học chương trình này sẽ đủ khả năng theo học tiếp các khóa học ngắn hạn để cập nhật kiến thức chuyên sâu 

về kỹ năng quản trị hoặc các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngành nghề công tác để phát triển sự nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng có thể làm việc: 

Với vai trò là Kỹ sư: thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án cho các công ty xây dựng công trình dân dụng & 

công nghiệp; làm việc là kỹ sư, nhân viên, nhà quản lý cho các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư 

những dự án bất động sản dân dụng & công nghiệp; 

Làm việc ở công ty trong nước, công ty nước ngoài ở Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty quốc tế ở 

nước ngoài; 

Có thể trở thành nhân viên, nhà quản lý làm việc ở các Phòng Xây dựng Cơ bản, Phòng Xây dựng Đầu tư, Phòng 

Quản trị thiết bị ở các công ty, tập đoàn tư nhân, công ty tập đoàn nhà nước, khu chế xuất công nghiệp;… 

Nhân viên, nhà quản lý ở các Phòng Quản lý Đô thị ở Quận/Huyện, Phường/Xã, hoặc ở các Sở Xây dựng, Sở Quy 

hoạch Kiến trúc ở các tỉnh, thành. 

Làm nhà thầu tư nhân, tự lập nghiệp kinh doanh thiết kế, giám sát, thi công xây dựng. 

http://ce.ou.edu.vn/cong-nghe-ki-thuat-cong-trinh-xay-dung-khoa-2015-2017-1106-view/
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NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức: Được trang bị những kiến thức về việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và kiểm tra quá 

trình thực hiện dự án; Nhận diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình thực 

hiện dự án. 

Về kỹ năng: Được trang bị những kiến thức chuyên môn phù hợp, sát với thực tế sẵn sàng đảm nhiệm những công 

tác nghiên cứu, tư vấn giám sát, lập dự án, tổ chức và điều hành dự án xây dựng. Được trang bị những kỹ năng mềm 

trong suốt quá trình học tập. Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng 

yêu cầu công tác và có thể học lên các bậc học cao hơn. 

Về thái độ: Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; Yêu nghề; Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái 

và hợp tác; Có tư duy thực hành tốt, biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất, bảo đảm cân bằng giữa kinh tế và kỹ 

thuật. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ce.ou.edu.vn/quan-ly-xay-dung-1107-view/  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn: Cao học, nghiên cứu sinh 

chuyên ngành Quản lý xây dựng. 

6  Vị trí làm sau khi tốt Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng, các ứng viên có thể làm việc tại các ban quản lý dự án, các công ty tư 

http://ce.ou.edu.vn/quan-ly-xay-dung-1107-view/
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nghiệp vấn xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất xây dựng cũng như các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế xây 

dựng. 

NGÀNH: ĐÔNG NAM Á HỌC 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Các kiến thức chung theo chuẩn trình độ đại học của một cử nhân phù hợp với ngành đào tạo: hiểu biết về các 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với 

ngành đào tạo để có thể tiếp thu tốt kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn.  

Các kiến thức lý thuyết chuyên sâu về cơ sở ngành Đông Nam Á học, kiến thức nền tảng về lịch sử, chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hóa và mối quan hệ của từng quốc gia trong khu vực, hiểu được những điểm tương đồng và khác biệt. Từ 

đó người học vận dụng kiến thức này vào công việc liên quan đến nghề nghiệp trong điều kiện thực tế, phát triển kiến 

thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.  

Kỹ năng: 

Các kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như: kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp 

trong môi trường đa văn hóa, kỹ năng điều hành, tổ chức, kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng hoàn thành và thích ứng 

công việc một cách linh hoạt. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có khả năng làm việc độc lập, năng động, hành vi chuyên nghiệp, có đầy đủ phẩm chất, ý thức và trách nhiệm của 

một công dân trong thời kỳ mới. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  
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Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/xhh/AnhHoatDong/Chuong%20trinh%20dao%20tao/10.%20DH_DNAH-2016.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tùy theo khả năng sinh viên có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn 

như Cao học hay Nghiên cứu sinh ngành Châu Á học, Đông Phương học, Quan hệ quốc tế hoặc các ngành gần như 

Nhân học, Văn hóa học tại các trường trong và ngoài nước. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Chương trình đào tạo ngành Đông Nam Á nhằm hướng người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại: 

Cơ quan nhà nước 

Chuyên viên tại các cơ quan thuộc Bộ, Sở, phòng ban chuyên môn tại các tỉnh/ thành phố, quận/huyện (bộ phận 

Ngoại vụ, Nội vụ, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Thông tin Truyền thông, nhà Bảo tàng, Ban Dân tộc,…); 

Biên tập viên phụ trách các chương trình văn hóa, du lịch tại các cơ quan truyền thông, thông tấn (báo, tạp chí hoặc 

đài truyền thanh và truyền hình). 

Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế 

Cán bộ làm việc cho các lãnh sự quán các nước Đông Nam Á, các cơ quan ngoại giao trong nước, các tổ chức quốc 

tế và phi chính phủ có hợp tác ở Đông Nam Á. 

Các doanh nghiệp 

Chuyên viên phụ trách công tác trợ lý, tư vấn, nghiên cứu chiến lược phát triển, quan hệ đối ngoại cho các doanh 

nghiệp của các nước Đông Nam Á tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại các nước Đông Nam Á. 

Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế, điều hành tour cho các công ty du lịch có thị trường tại các nước Đông Nam Á. 

Các Viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan  

Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, các học viện và trung tâm nghiên cứu. 

NGÀNH: XÃ HỘI HỌC  

1  Điều kiện đăng ký tuyển Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

http://ou.edu.vn/xhh/AnhHoatDong/Chuong%20trinh%20dao%20tao/10.%20DH_DNAH-2016.pdf
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sinh chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về các khoa học xã hội và nhân văn mang tính ứng dụng; kiến thức 

XHH tổng quát, một số chuyên ngành XHH (XHH về tổ chức, về giới...) và một số kiến thức bổ trợ giúp việc thực hành 

nghề nghiệp (Phát triển cộng đồng, Quản lý dự án xã hội, Anh văn, Tin học). 

Kỹ năng: 

Nhận diện các vấn đề xã hội, thiết kế nghiên cứu để tìm hiểu và phân tích; kỹ năng thu thập và phân tích thông tin 

(phương pháp định lượng và định tính, thống kê, SPSS, phân tích nội dung…); kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm. 

Thái độ: 

 Theo đúng các nguyên tắc của đạo đức nghề nghiệp (trung thực, công bằng xã hội, bảo mật…); tinh thần trách 

nhiệm, làm việc tập thể; tính trung thực và sáng tạo của người trí thức. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/xhh/AnhHoatDong/Chuong%20trinh%20dao%20tao/11.%20DH_XHH-2016.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn: Cao học, nghiên cứu sinh 

ngành XHH hoặc ngành gần như Công tác xã hội. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: 

Các cơ quan quản lý nhà nước: quản lý, chuyên viên tại các Ủy ban nhân dân các cấp. 

http://ou.edu.vn/xhh/AnhHoatDong/Chuong%20trinh%20dao%20tao/11.%20DH_XHH-2016.pdf
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Các tổ chức, đoàn thể xã hội: hội phụ nữ, hội thanh niên, hội Chữ thập đỏ… 

Chuyên viên tư vấn các lĩnh vực xã hội: hôn nhân và gia đình, trẻ em… 

Các doanh nghiệp: bộ phận quản trị nhân lực, chuyên gia quan hệ lao động, người trung gian hòa giải các tranh chấp 

trong công việc, bộ phận quan hệ công chúng, nghiên cứu thị trường… 

Truyền thông: Bộ phận quảng cáo, tổ chức sự kiện; các tòa soạn báo, đài truyền hình, đài phát thanh… 

Các tổ chức phi chính phủ, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, lĩnh vực công tác xã hội, tác viên phát triển cộng 

đồng trong các dự án phát triển (dự án giảm nghèo, nâng cao năng lực cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc sống…), 

cung cấp các dịch vụ xã hội… 

Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các Viện nghiên cứu. 

NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành và kỹ năng thực hành CTXH, giúp sinh viên 

có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề 

thực tiễn xã hội đặt ra.  

Kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghề nghiệp CTXH thuộc những lĩnh vực khác nhau của ngành CTXH. 

Thái độ: 

 Tôn trọng các nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần trách nhiệm; tôn trọng quyền tự quyết trong việc 

giải quyết vấn đề của thân chủ; biết lắng nghe, quan hệ bình đẳng, không phân biệt đối xử; gương mẫu và có đạo đức 

nghề nghiệp.   

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 
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sinh hoạt cho người học ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://ou.edu.vn/xhh/AnhHoatDong/Chuong%20trinh%20dao%20tao/9.%20DH_CTXH-2016.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn: Cao học, nghiên cứu sinh 

ngành CTXH. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở xã hội, các tổ chức xã hội, các chương trình phát triển cộng đồng liên quan 

đến các lĩnh vực cụ thể sau đây:  

Cung ứng dịch vụ xã hội cho trẻ em, thanh niên và gia đình; 

Làm CTXH, công tác tham vấn trong trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp, hay phụ trách chuyên môn về 

CTXH tại Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ; 

làm việc cho các cơ quan và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước; 

Quản lý, làm việc cho các dự án phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, tham gia các dự án xóa đói giảm nghèo, 

nâng cao năng lực phụ nữ, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên, tham gia xây dựng các chương trình tín 

dụng tiết kiệm; 

Huấn luyện và nghiên cứu về CTXH, các vấn đề xã hội,  chính sách xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát 

triển cộng đồng, vấn đề giáo dục  và  đào tạo;     

Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các Viện nghiên cứu. 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (CLC) – CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đă có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

http://ou.edu.vn/xhh/AnhHoatDong/Chuong%20trinh%20dao%20tao/9.%20DH_CTXH-2016.pdf
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ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về hoạt động của nền kinh tế thị trường nói chung và chuyên 

sâu về hoạt động kinh doanh quốc tế của một công ty nói riêng.  

Về kỹ năng: trang bị cho sinh viên các kỹ năng tác nghiệp kinh doanh quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 

được giao.  

Về thái độ: giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, 

quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 

Về trình độ ngoại ngữ: nâng cao khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của sinh viên nhằm hội nhập thị trường 

lao động với quốc tế và khu vực.  

Về trình độ tin học: trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính với các phần mềm 

thông dụng như Microsoft Office và đủ trình độ tin học có thể tiếp thu nhanh các công nghệ thông tin mới ứng dụng 

trong công việc chuyên môn nghiệp vụ của một chuyên viên. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/CTDT%20QTKD%2020-6-2015.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Mục tiêu của chương trình đào tạo này không chỉ có cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi 

tốt nghiệp mà còn cung cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời 

để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/CTDT%20QTKD%2020-6-2015.pdf
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nghiệm, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình 

cao học có thể theo học sau này bao gồm: cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế, cao học tài chính-ngân hàng, và 

các ngành cao học khác có liên quan đến quản trị kinh doanh.  

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Với mục tiêu đào tạo cử nhân chất lượng cao nêu trên, sinh viên theo học chương trình này sau khi tốt nghiệp có thể 

làm việc cho các công ty đa quốc gia, công ty cổ phần, công ty tư nhân, các văn phòng đại diện nước ngoài, các khu 

công nghiệp, khu chế xuất ở những vị trí làm việc sau: 

Chuyên viên làm việc ở phòng xuất nhập khẩu, giao nhận của các doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm hữu hạn và 

công ty cổ phần trong nước. 

Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên marketing, chuyên viên tài chính, chuyên viên nhân sự ở các công ty đa quốc 

gia, chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài. 

Tự tạo lập doanh nghiệp, hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng trong môi trường quốc tế, hội nhập toàn cầu. 

Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh quốc tế tại các viện nghiên cứu, các trường đại học/cao đẳng. 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH (CLC) – CHUYÊN NGÀNH MARKETING 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về hoạt động của nền kinh tế thị trường nói chung và chuyên 

sâu về hoạt động marketing của một công ty nói riêng. Các kiến thức chung về quản trị trong một doanh nghiệp như 

nguyên lý marketing, nguyên lý kế toán, giao tiếp trong kinh doanh, thống kê ứng dụng trong kinh doanh, quản trị học, 

quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, và hành vi khách hàng. Các kiến 

thức liên quan đến việc ứng dụng chuyên sâu marketing trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như quản trị 

thương hiệu, thương mại điện tử, nghiên cứu marketing, marketing quốc tế, truyền thông marketing tích hợp, quản trị 
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quan hệ khách hàng, quảng cáo và khuyến mãi, quan hệ công chúng, quản trị kênh phân phối và chiến lược định giá. 

Về kỹ năng: trang bị cho sinh viên các kỹ năng tác nghiệp marketing để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được 

giao.  

Về thái độ: giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, 

quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 

Về trình độ ngoại ngữ: nâng cao khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của sinh viên nhằm hội nhập thị trường lao 

động với quốc tế và khu vực.  

Về trình độ tin học: trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính với các phần mềm 

thông dụng như Microsoft Office và đủ trình độ tin học có thể tiếp thu nhanh các công nghệ thông tin mới ứng dụng 

trong công việc chuyên môn nghiệp vụ của một chuyên viên. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/CTDT%20QTKD%2020-6-2015.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Mục tiêu của chương trình đào tạo này không chỉ có cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi 

tốt nghiệp mà còn cung cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời 

để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh 

nghiệm, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình 

cao học có thể theo học sau này bao gồm: cao học quản trị kinh doanh, cao học marketing và bán hàng và các ngành 

cao học khác có liên quan đến quản trị kinh doanh.  

6  Vị trí làm sau khi tốt Với mục tiêu đào tạo cụ thể nêu trên, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các công ty dịch vụ, sản xuất hoặc 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/CTDT%20QTKD%2020-6-2015.pdf
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nghiệp thương mại thuộc loại hình nhà nước, cổ phần, tư nhân, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, và các tổ chức phi lợi nhuận 

ở những vị trí làm việc sau: 

Chuyên viên phòng kinh doanh, phòng marketing của các công ty thuộc mọi ngành nghề. 

Chuyên viên nghiên cứu marketing tại các công ty nghiên cứu thị trường. 

Chuyên viên tổ chức sự kiện, quảng cáo & khuyến mãi tại các công ty dịch vụ marketing. 

Tự tạo lập doanh nghiệp, hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong môi trường hội nhập toàn 

cầu. 

Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về marketing tại các viện nghiên cứu, các trường đại học/cao đẳng. 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (CLC) – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH  

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 

hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 

20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT 

ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 06/2014/TT-

BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: CTĐT cung cấp cho sinh viên kiến thức rộng về hoạt động của nền kinh tế nói chung và sâu về hoạt 

động của thị trường tài chính và tài chính của một công ty nói riêng. Sinh viên học xong chương trình này có kiến thức 

và am hiểu vĩ mô về hoạt động của nền kinh tế, đồng thời cũng có kiến thức và am hiểu vi mô về hoạt động của thị 

trường tài chính và tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là tài chính công ty cổ phần. Trên nền tảng kiến thức đó, sinh 

viên có thể vận dụng vào việc xử lý và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và học tập lên các bậc học cao hơn 

sau này. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng sau đây:  

Các kiến thức chung về hoạt động của các tổ chức tài chính và thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị 

trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh. 

Các kiến thức liên quan đến các khái niệm và ứng dụng các công cụ phân tích, các mô hình tài chính trong việc phân 

tích và ra quyết định liên quan đến tài chính công ty, bao gồm quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn và quyết 
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định chính sách cổ tức của công ty 

Các kiến thức liên quan đến phân tích và quyết định đầu tư tài chính, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, thẩm định 

dự án đầu tư, huy động vốn và cung cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Kỹ năng: CTĐT hướng đến việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng tác nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 

được giao. Cụ thể sinh viên được trang bị  những kỹ năng sau: 

Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề 

gặp phải. 

Kỹ năng làm việc hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định. 

Kỹ năng lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác. 

Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao. 

Thái độ: CTĐT hướng đến việc giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng 

đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 

Về trình độ ngoại ngữ: CTĐT chú trọng nâng cao khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của sinh viên nhằm hội 

nhập đào tạo và hội nhập thị trường lao động với quốc tế và khu vực. Học xong chương trình này sinh viên có thể sử 

dụng thành thạo tiếng Anh để học lên cao học hoặc sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc hàng ngày của một 

nhân viên làm việc trong công ty hoặc các tổ chức tài chính.  

Về trình độ tin học: CTĐT trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính trong công 

việc chuyên môn nghiệp vụ của một nhân viên. Học xong chương trình này sinh viên có đủ trình độ tin học để xử lý các 

công việc trong văn phòng, sử dụng được các phần mềm thông dụng như Microsoft Office, Eview, SPSS và đủ trình độ 

tin học để tham gia các khóa huấn luyện các phần mềm chuyên dụng của công ty hoặc của các tổ chức tài chính. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  
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Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://tcnh.ou.edu.vn/documentation/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-he-dao-tao-

chat-luong-cao/  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Mục tiêu của CTĐT không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn cung 

cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến thức và 

nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên có thể 

tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể theo học 

sau này bao gồm: cao học tài chính-ngân hàng, cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế, và các ngành cao học khác 

có liên quan đến kinh tế tài chính.  

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm 

việc cho các công ty cổ phần, công ty đa quốc gia, các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp ở những 

vị trí làm việc sau: 

Nhân viên làm việc ở phòng tài chính và phòng kế toán của công ty cổ phần và các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước. 

Nhân viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. 

Nhân viên làm việc ở các bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty tài chính và các công ty 

cho thuê tài chính. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc cho các tổ chức tài chính khác như ngân hàng thương mại, ngân 

hàng đầu tư, ngân hàng phát triển và công ty bảo hiểm ở các vị trí công việc có liên quan đến tài chính và quan hệ với 

hệ thống tài chính. 

NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (CLC) – CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

http://tcnh.ou.edu.vn/documentation/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-he-dao-tao-chat-luong-cao/
http://tcnh.ou.edu.vn/documentation/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-he-dao-tao-chat-luong-cao/
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sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Sinh viên sau khi hoàn tất CTĐT có kiến thức và am hiểu vĩ mô về hoạt động của nền kinh tế, đồng thời 

có kiến thức và am hiểu vi mô về hoạt động của một ngân hàng thương mại. Trên nền tảng kiến thức đó, sinh viên có 

thể vận dụng vào việc xử lý và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao và học tập lên các bậc học cao hơn. Cụ thể 

sinh viên có những kiến thức nền tảng sau đây:  

Kiến thức chung về hoạt động của các thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường 

ngoại hối, thị trường tài chính phái sinh và kiến thức chung về hoạt động của các tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Kiến thức chung về hoạt động của ngân hàng thương mại, bao gồm các hoạt động truyền thống như huy động vốn, 

cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cũng như các hoạt động ngân hàng hiện đại như 

ngân hàng điện tử, thẻ thanh toán, kinh doanh ngoại hối và cung cấp các dịch vụ quản lý rủi ro tài chính cho khách 

hàng. 

Kiến thức liên quan đến việc ứng dụng các khái niệm, các công cụ phân tích và các mô hình tài chính trong việc 

phân tích và ra quyết định liên quan đến đầu tư, huy động vốn và quản lý rủi ro tài chính. 

Kỹ năng: Các kỹ năng CTĐT hướng đến bao gồm: 

Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề. 

Kỹ năng làm việc, hợp tác theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu để rút ra thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định. 

Kỹ năng lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác. 

Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao. 

Thái độ: CTĐT hướng đến việc giáo dục cho sinh viên có thái độ làm việc đúng mực, có phẩm chất tốt, coi trọng 

đạo đức nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, trong đó có lợi ích chính đáng của cá nhân. 
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Về trình độ ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh để học lên cao học hoặc sử dụng 

tiếng Anh thành thạo trong công việc hàng ngày của một nhân viên ngân hàng. 

Về trình độ tin học: Sinh viên tốt nghiệp có đủ trình độ tin học để xử lý các công việc trong văn phòng, sử dụng 

được các phần mềm thông dụng như Microsoft Office, Eview, SPSS và đủ trình độ tin học để tham gia các khóa huấn 

luyện các phần mềm chuyên dụng của ngân hàng thương mại (core banking). 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://tcnh.ou.edu.vn/documentation/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-he-dao-tao-chat-

luong-cao/  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Mục tiêu của CTĐT không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn 

cung cấp nền tảng kiến thức để sinh viên có thể học tập lên các bậc học cao hơn hoặc tự học suốt đời để cập nhật kiến 

thức và nâng cao trình độ. Sau khi hoàn tất chương trình này và có thời gian làm việc để tích lũy kinh nghiệm, sinh viên 

có thể tiếp tục học lên cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Các chương trình cao học có thể 

theo học sau này bao gồm: cao học tài chính-ngân hàng, cao học quản trị kinh doanh, cao học kinh tế, và các ngành cao 

học khác có liên quan đến kinh tế tài chính.  

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm 

việc cho các ngân hàng thương mại ở những vị trí làm việc sau: 

Giao dịch viên ở các phòng giao dịch  

Nhân viên tín dụng, nhân viên thẩm định, nhân viên kinh doanh ở phòng tín dụng, phòng thẩm định hoặc phòng kinh 

doanh 

Nhân viên thanh toán quốc tế ở phòng thanh toán quốc tế  

http://tcnh.ou.edu.vn/documentation/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-he-dao-tao-chat-luong-cao/
http://tcnh.ou.edu.vn/documentation/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-he-dao-tao-chat-luong-cao/
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Nhân viên kinh doanh ngoại hối ở phòng kinh doanh ngoại tệ 

Nhân viên thanh toán và kiểm soát nội bộ 

Nhân viên quản lý hoạt động đầu tư của ngân hàng 

Nhân viên tiếp thị và phát triển sản phẩm mới của ngân hàng 

Nhân viên quản lý rủi ro tài chính của ngân hàng và tư vấn quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng  

Nhân viên tư vấn sản phẩm và dịch vụ chung cho khách hàng. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc cho các tổ chức tài chính khác như công ty tài chính, chứng 

khoán, công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư và kẻ cả làm việc cho các doanh nghiệp phi tài chính ở 

các vị trí công việc có liên quan đến tài chính và quan hệ với ngân hàng thương mại. 

NGÀNH: KẾ TOÁN (CLC) – CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán cùng với các lĩnh vực liên quan phục vụ 

cho nghề nghiệp như thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. 

Kỹ năng: Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt kiến thức với trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết bao 

gồm thu thập thông tin, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề cũng như các kỹ năng tính toán, lập báo cáo và tuân thủ các 

quy định. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển bản thân và nghề nghiệp. 

Thái độ: Sinh viên chuyên ngành kế toán nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cư 

xử có trách nhiệm với xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 
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động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/18-04%20-2018CTDT%20Ke%20toan%20CLC%20%281%29.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường, sinh viên có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ thông qua: 

Các chương trình cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán như Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Kế toán 

công chứng… 

Các chương trình sau đại học như thạc sĩ ngành Kế toán – Kiểm toán và các ngành gần như Tài chính – Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Kế toán viên tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế. 

Đồng thời có thể phát triển nghề nghiệp trong những loại hình tổ chức khác như kế toán viên tại các ngân hàng, các 

đơn vị hành chính sự nghiệp. 

NGÀNH: KẾ TOÁN (CLC) – CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

Kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán, kiểm soát và kiểm toán cùng với các 

lĩnh vực liên quan phục vụ cho nghề nghiệp như thuế, tài chính, quản trị và hệ thống thông tin kế toán. 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/18-04%20-2018CTDT%20Ke%20toan%20CLC%20%281%29.pdf
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ngoại ngữ đạt được Kỹ năng: Quá trình đào tạo tích hợp việc truyền đạt kiến thức với trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết bao 

gồm thu thập thông tin, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề cũng như các kỹ năng tính toán, phân tích rủi ro, lập báo cáo 

và tuân thủ các quy định. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển bản thân 

và nghề nghiệp. 

Thái độ: Sinh viên chuyên ngành kiểm toán nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, 

cư xử có trách nhiệm với xã hội. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/18-04%20-2018CTDT%20Kiem%20toan%20CLC.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường, sinh viên có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ thông qua: 

Các chương trình cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán như Kế toán trưởng, Kiểm toán 

viên hành nghề, Kế toán công chứng… 

Các chương trình sau đại học như thạc sĩ ngành Kế toán – Kiểm toán và các ngành gần như Tài chính- Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi ra trường, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau: 

Kiểm toán viên độc lập tại các doanh nghiệp kiểm toán. 

Kế toán hoặc kiểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời có thể phát triển nghề nghiệp trong những loại hình tổ chức khác như kiểm toán nhà nước, bộ phận kiểm 

toán nội bộ tại ngân hàng, đơn vị hành chính sự nghiệp. 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/18-04%20-2018CTDT%20Kiem%20toan%20CLC.pdf
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NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lê Nin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp 

với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn; 

Có sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền tảng về luật nội dung các lĩnh vực pháp luật 

chung như Hiến pháp, luật hành chính, hình sự, dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động, đất đai và pháp 

luật về tố tụng, đồng thời chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như luật sở hữu trí tuệ, luật cạnh tranh, 

luật thuế, luật bảo hiểm, luật đầu tư, chứng khoán… để vận dụng giải quyết các vấn đề pháp lý trong công việc và cuộc 

sống. 

Bên cạnh đó chương trình cũng cung cấp những kiến thức cơ bản và phù hợp về kinh tế, kế toán, tài chính doanh 

nghiệp để bổ trợ thêm kiến thức cho người học. 

Kỹ năng: 

Phát triển tư duy phản biện, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức pháp luật trong 

công việc và trong đời sống; 

Được trang bị những kỹ năng nghiên cứu, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan đến hoạt động pháp lý; nhận 

diện được các vấn đề nảy sinh và đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình làm việc; 

Được trang bị những kỹ năng mềm trong suốt quá trình học tập: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng – đàm phán, kỹ năng tư duy pháp lý …; 
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Có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh phục vụ cho công việc; 

Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng; 

Được rèn luyện và trau dồi kỹ năng tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có 

thể học lên các bậc học cao hơn. 

Khả năng thích nghi: 

Sinh viên có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường văn hóa ở nơi làm việc; 

Chấp nhận và dễ dàng đáp ứng nhanh với những thay đổi môi trường công tác; 

Có thể thích nghi nhanh với điều kiện làm việc và môi trường làm việc năng động.  

Năng lực dẫn dắt và làm việc nhóm: 

Sinh viên có năng lực dẫn dắt và phân công nhóm làm việc hiệu quả; 

Có thể xử lý và giải quyết những vấn đề trong khi làm việc nhóm;  

Thái độ: 

Yêu nước, trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và thấm nhuần chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước; 

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 

Có thái độ tốt và việc làm ủng hộ và bảo vệ sự công bằng; cảm nhận và kiến tạo công lý; tôn trọng pháp luật trong 

đời sống và công việc hằng ngày; 

Yêu nghề, thân thiện, cởi mở, thiện chí trong việc tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công 

việc; 

Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hợp tác; 

Có ý thức tự học để thích ứng với sự phát triển của xã hội; 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 
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ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/LUAT%20KINH%20TE%2020_05_2015%20(HA).pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có khả năng học lên các bậc học cao hơn. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Chương trình đào tạo ngành Luật nhằm hướng người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại: 

Cơ quan nhà nước: 

Các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; 

Các cơ quan của Quốc hội; Hội đồng Nhân dân các cấp; 

Ủy ban Nhân dân các cấp; 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban chuyên môn tại các tỉnh/thành phố, quận/huyện; 

Tại các đơn vị trên, người tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như: Chuyên viên, quản lý tại các bộ phận nhân sự, 

chính sách, pháp luật, tuyên truyền pháp luật: 

Tòa án nhân dân các cấp: Thư ký, thẩm phán; 

Viện kiểm sát nhân dân các cấp: Kiểm sát viên; 

Cơ quan thi hành án các cấp: Chấp hành viên; 

Công an nhân dân các cấp: Công an trong các lĩnh vực. 

Các tổ chức tư vấn luật hoặc doanh nghiệp: 

Các trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn luật (văn phòng Luật sư, công ty luật,...): Luật sư, chuyên viên tư vấn 

pháp lý hoặc/và tranh tụng; 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/LUAT%20KINH%20TE%2020_05_2015%20(HA).pdf
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Doanh nghiệp: Chuyên viên pháp lý, luật sư công ty.  

Các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo có liên quan:  

Người tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên dạy luật tại: 

Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; 

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 

Các trung tâm đào tạo nghề… 

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH – CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT 

ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 và Thông tư 

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cấp độ của tiếng Anh như ngữ âm, hình thái, 

từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, văn hóa – văn học của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ; kiến thức chuyên ngành nền 

tảng và nâng cao về thương mại để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội.  

Kỹ năng: 

Kỹ năng ngôn ngữ: Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội học tập đồng bộ 4 kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, 

Đọc, Viết) đặc biệt là nghe - nói thông qua các hoạt động học thuật như câu lạc bộ tiếng Anh, hội thi hùng biện. 

Kỹ năng chuyên môn: Đạt chuẩn kỹ năng chung căn bản của ngành Ngôn ngữ Anh và kỹ năng chuyên sâu của 

chuyên ngành tiếng Anh Thương mại. 

Thái độ: 

Có đạo đức nghề nghiệp (trung thành với ngôn ngữ nguồn, không dịch theo yêu cầu khách hàng), có ý thức tổ chức 

kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan. 
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Có thái độ cở mở và khoan dung với dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử khi làm việc trong môi trường đa 

ngôn ngữ, đa văn hóa. 

Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân. 

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/TATM%2012-6%202015%20%28HA%29.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có khả năng học lên các bậc học cao hơn. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại) có năng lực làm việc tại 

các công ty liên doanh, các cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn về kỹ năng văn phòng, giao dịch thương mại, biên 

phiên dịch ở trình độ đại học. 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CLC) 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Áp dụng các kiến thức về khoa học tự nhiên (toán học, hóa học), sinh học và công nghệ sinh học để giải quyết các vấn 

đề lý thuyết và thực tiễn.  

Vận dụng các năng lực đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học  

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Documents/CTDT%20CLC/TATM%2012-6%202015%20%28HA%29.pdf
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Phát triển các kỹ năng và phẩm chất cá nhân tốt để thích nghi và đáp ứng được các môi trường làm việc sau khi tốt 

nghiệp. 

3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/CTDT%20CLC%20ng%C3%A0nh%20CNSH.pdf  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho sinh viên sau tốt nghiệp, chương trình cung cấp nền tảng 

kiến thức để sinh viên học lên các bậc học cao hơn (cao học và tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước liên 

quan đến sinh học) hoặc tự học để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ.  

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi học xong chương trình, Cử nhân ngành CNSH có thể:  

Phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông, Lâm, Y Dược, 

Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Môi trường 

Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Sinh học, Sinh học thực nghiệm và CNSH ở các doanh nghiệp, Viện 

nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng 

Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học và CNSH của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương 

Tham gia giảng dạy sinh học (một số môn sinh học thực nghiệm) và CNSH ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

học Chuyên nghiệp 

Tạo lập hoặc tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH 

Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược 

 

http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/CTDT%20CLC%20ng%C3%A0nh%20CNSH.pdf
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NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XD (CLC) – CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG 

NGHIỆP, QUẢN LÝ - THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

1  Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 

chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2  Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Kiến thức: 

Có kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lỏng và cơ học vật liệu rời; kiến thức cơ bản về vật 

liệu xây dựng; 

Có kiến thức chuyên ngành vững chắc liên quan đến công trình xây dựng như nhà nhiều tầng, nhà công nghiệp hoặc 

công xưởng sử dụng vật liệu xây dựng các loại như bê tông, thép, gỗ hoặc bê tông hiệu năng cao đạt yêu cầu về kinh tế 

kỹ thuật. 

Kỹ năng: 

Có kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành để tính toán nội lực cho kết cấu và nền móng của công trình xây dựng 

dân dụng và công nghiệp, lựa chọn vật liệu và triển khai bản vẽ thiết kế đúng theo tiêu chuẩn nhà nước và quốc tế; 

Có kỹ năng tự học, tiếp thu kiến thức của các chuyên ngành gần gũi trong lãnh vực xây dựng như cầu đường, cấu 

kiện vật liệu, an toàn lao động; 

Có khả năng tính toán thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức và quản lý thi công các công trình xây dựng và công 

nghiệp quy mô vừa đến lớn; 

Có kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách bài bản, có tính khoa học để tiếp cận với thực tế; 

Có khả năng cập nhật kiến thức để học lên các bậc học cao hơn liên quan đến ngành xây dựng (Sau đại học có thể 

bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ). 

Thái độ: 

Có thái độ làm việc luôn cân bằng giữa kinh tế và kỹ thuật, tích cực, nghiêm túc và yêu nghề, đồng thời luôn tuân 

thủ theo các tiêu chuẩn liên quan ngành xây dựng do nhà nước ban hành. 

Có tinh thần hợp tác, hổ trợ trong công việc. 
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3  Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,...  

Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

4  Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
http://ce.ou.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-1290-view/  

5  Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Được trang bị nền tảng tốt để tiếp tục học lên bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh hoặc các trường đại học khác ở trong nước, ở nước ngoài, hoặc các chương trình liên kết của Trường 

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với một số trường ở Anh, Úc để lấy bằng Thạc sĩ của các trường này. 

Người học chương trình này sẽ đủ khả năng theo học tiếp các khóa học ngắn hạn để cập nhật kiến thức chuyên sâu 

về kỹ năng quản trị hoặc các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngành nghề công tác để phát triển sự nghiệp. 

6  Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng có thể: 

Làm việc tại các Doanh nghiệp là các công ty xây dựng trong nước, công ty xây dựng nước ngoài ở Việt Nam, công 

ty sản xuất vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư dự án bất động sản dân dụng & công nghiệp, các tập đoàn xây dựng đa 

quốc gia… Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí cho các công ty trên như kỹ sư thiết kế, kỹ sư giám sát, kỹ 

sư thi công, kỹ sư quản lý dự án hoặc nhân viên tư vấn, nhà quản lý xây dựng; 

Làm việc tại các cơ quan nhà nước: sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm ở các vị trí công việc trong khu vực nhà 

nước như nhân viên, nhà quản lý ở các Phòng Xây dựng Cơ bản, Phòng Xây dựng Đầu tư, Phòng Quản trị thiết bị trong 

các công ty, tập đoàn nhà nước, khu chế xuất công nghiệp, Ban quản lý dự án xây dựng các cấp… hoặc ở các Phòng 

Quản lý Đô thị Quận/Huyện, Phường/Xã, ở các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh, thành phố. 

Tự lập nghiệp làm nhà thầu tư nhân: kinh doanh, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng. 

Làm việc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo: những sinh viên tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc có thể tham gia 

công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, nếu muốn theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên 

cứu thì sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên nên tiếp tục học tập ở bậc sau đại học. 

 

http://ce.ou.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-chat-luong-cao-1290-view/


* Ghi chu: Chuang trinh dao tao h~ Dai hoc lien thong chinh quy va h~ Dai hoc van bang 2 chinh quy hoc cung chuang trinh dao
tao voi h~ Dai hoc lien thong chinh quy.

H~ Dai hoc lien thong chinh quy duoc xet mi~n cac mon hoc theo quy dinh. Danh muc cac mon hoc diroc xet mien:
http://vl.ou.edu.vn/ qldtlAnhHoatDong/linh%20NewFolderlDanh%20muc%20mon%20hoc%20lien%20thong%20xet%20mien.pdf

H~ Dai hoc van bang 2 chinh quy diroc xet mi~n cac mon hoc theo bang diem Van bang 1 cua sinh vie~A,V
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