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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình bậc đại học ngành Kinh tế học nhằm đào tạo sinh viên thành những
cử nhân có kiến thức về lãnh vực kinh tế học và kinh tế phát triển, hiểu rõ bản chất
và sự đánh đổi giữa các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, giữa hiệu quả
và công bằng; đào tạo sinh viên thành những chuyên gia phân tích kinh tế, có khả
năng tư duy và nghiên cứu độc lập.
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế học bao gồm các môn học của nhiều lĩnh vực
như kinh tế quốc tế, kinh tế môi trường, tài chính, kinh tế học của khu vực công,
kinh tế lao động, kinh tế phát triển, lịch sử kinh tế, kinh tế học của các tổ chức công
nghiệp, kinh tế lượng…
Dựa trên nền tảng kiến thức của Kinh tế học, những cử nhân tốt nghiệp ngành Kinh
tế học có thể ứng dụng nó trong một lĩnh vực cụ thể, có thể sử dụng những kiến
thức về các mối quan hệ kinh tế để tư vấn cho các doanh nghiệp cũng như các tổ
chức khác, bao gồm các công ty bảo hiểm, ngân hàng, các công ty chứng khoán, các
công ty tư vấn quản lý, các công ty nghiên cứu, các hiệp hội thương mại và công
nghiệp hay các cơ quan của chính phủ.

CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có kiến thức nền tảng về kinh tế học, kinh tế
phát triển và am hiểu nền kinh tế Việt Nam. Có thể vận dụng lý thuyết kinh tế đã
học để phân tích và đánh giá những vấn đề kinh tế phát sinh trong thực tế của các
ngành, các địa phương và doanh nghiệp. Có thể đề xuất các quyết định về mặt
chính sách, định hướng phát triển, hoạch định các giải pháp kinh tế cho các tổ chức
trong bối cảnh cụ thể.
2. Kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có khả năng tư duy và làm việc độc lập, có kỹ
năng thu thập thông tin và nhận dạng về các hiện tượng kinh tế xã hội cả về mặt
định tính và định lượng. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể phát hiện vấn đề chính
sách, đưa ra mục tiêu chính sách, phân tích và lựa chọn giải pháp chính sách cho tổ
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chức doanh nghiệp hoặc bộ máy công quyền. Đồng thời, chương trình đào tạo
ngành kinh tế cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao
năng lực cá nhân trong công tác.

3. Thái độ
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế là những người có đạo đức tốt, có trách nhiệm
với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp chương trình này là
người có khả năng tự học, sáng tạo, yêu nghề và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

4. Ngoại ngữ
-

Đạt trình độ TOEFL 500 về tiếng Anh hoặc các trình độ khác tương đương

5. Tin học
-

Trình độ Tin học đại cương (tương đương Tin học A quốc gia)

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường
Doanh nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có thể làm việc ở nhiều vị trí trong doanh
nghiệp. Có thể trở thành nhà lập kế hoạch, phân tích thị trường, phụ trách nghiên
cứu; nhà phân tích tài chính, phân tích đầu tư và quản lý dự án đầu tư, … những vị
trí thuộc về lĩnh vực phân tích, dự báo, và lập kế hoạch.
Cơ quan nhà nước
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế đặc biệt thích hợp với các vị trí công việc trong
khu vực công. Họ là những chuyên viên phân tích, đánh giá dựa trên những số liệu
thống kê, viết báo cáo nhận định tình hình kinh tế- xã hội nói chung hay những vấn
đề kinh tế cụ thể và đưa ra những khuyến nghị cho ngành, địa phương, chính phủ.
Các cơ quan chính phủ mà sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có thể làm việc là các
Ủy Ban Nhân Dân, Sở Tài Chính, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, Sở Nông Nghiệp, Sở Công
Thương …Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học còn có thể tham gia làm
việc tại các viện nghiên cứu.
Các tổ chức quốc tế
Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế 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)…
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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) trong các lãnh vực phát triển kinh tế.
Tổ chức giáo dục- đào tạo
Những sinh viên 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.
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