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Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Khoa Quản trị kinh doanh ................................................... 7 

  

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. Dự báo nguồn nhân lực tại TP.HCM giai đoạn 2020-2025 ........................ 15 

Hình 2. Mức độ cần thiết để mở ngành đào tạo ....................................................... 18 

Hình 3. Khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp ................................ 19 

Hình 4. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học nâng cao, phát triển chuyên môn . 19 

Hình 5. Đánh giá về mức độ cần thiết đối với những kiến thức cần có trong chương 
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trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực ..................................................... 114 

 



 

1 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

—————————— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                 
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ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Quản trị nhân lực; Mã số: 7340404 

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

1.1. Giới thiệu khái quát về Học viện Hàng không Việt Nam 

1.1.1. Vị trí pháp lý của Học viện Hàng không Việt Nam 

Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện được thành lập theo 

Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 

Trường HKVN1.  

-  Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong hệ 

thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng; có hơn 40 năm 

kinh nghiệm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam; có 

quan hệ chiến lược với tất cả các đơn vị hoạt động trong mọi lĩnh vực hàng không ở 

trong nước; có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc tế. 

Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không quốc tế 

TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 năm 2020. 

- Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền 

tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định của pháp 

luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được 

mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. 

 
1Trường HKVN được thành lập theo Quyết định 2318/QĐ/TCCB-LĐ ngày 14/11/1994 của Bộ Trưởng Bộ GTVT trên cơ sở 

Trường Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hàng không thành lập theo quyết định số 290/QĐ-QB ngày 24/3/1979 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng. 
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-  Học viện Hàng không Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông 

vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự quản lý 

hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam 

 + Tiếng Việt: Học viện Hàng không Việt Nam (viết tắt là: HVHKVN) 

+ Tiếng Anh: Vietnam Aviation Academy (viết tắt là: VAA) 

+ Địa chỉ: Số 104, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

+ Số điện thoại: 083.8442251   Số fax:   083.8447523 

+ Website: www.vaa.edu.vn 

+ Ngày truyền thống: Ngày 24 tháng 03. 

+ Logo:  

 

1.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Học viện 

- Sứ mạng: Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành 

hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và 

các nước trong khu vực. 

- Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc tế. 

+ Giá trị cốt lõi:  

+ Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng nguồn 

lực hiệu quả nhất;  

+ Độc lập và sáng tạo: Đào tạo người học tư duy độc lập và sáng tạo; 

+ Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội 

nhập xã hội, hội nhập quốc tế. 

- Triết lý giáo dục: 

+ Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - Sáng 

tạo - Hội nhập” 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vaa.edu.vn%2F&h=ATOyf2-N4Kn4vRy7za0LlS71lR5a3cJr8QR__sR0QcWjxtnuE5sWDGjF_w-pB2JRv53Xtj_OAGmKJk7gnugRJWFOX4JKUCBPeGVnSCqRjkvCr-p8n6JIeRPl4Ny3tuTqPPoZHa8
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+ Ý nghĩa triết lý giáo dục: Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt làm 

định hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng đến mục 

tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề nghiệp, tư duy độc 

lập sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

1.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện 

 Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề 

nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện. 

- Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm 

chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ cộng 

đồng.  

- Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên 

thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo. 

- Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. 

- Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên 

chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt 

động giáo dục và đào tạo. 

- Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế 

theo quy định của pháp luật. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật 

chất, đầu tư trang thiết bị. 

- Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên 

cứu khoa học trong nước và nước ngoài. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ  Giao 

thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố  Hồ Chí Minh. 

- Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp 

luật. 
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1.1.4. Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của Học viện 

- Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của Luật giáo dục 

đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  

- Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên 

quan về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật. 

- Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật 

chất của Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của 

Quy chế này. 

1.1.5. Cơ cấu tổ chức của Học viện Hàng không Việt Nam 

Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của Luật giáo dục 

đại học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm: 

- Hội đồng Học viện; 

- Giám đốc và các Phó giám đốc; 

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn; 

- Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Cảng hàng không, Khoa 

Kỹ thuật hàng không, Khoa Không lưu, Khoa Điện - Điện tử hàng không;  

- Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên, Phòng Hành 

chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Khoa học công nghệ 

, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; 

- Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm dịch 

vụ và tư vấn hàng không, Trung tâm Đào tạo phi công,  Trung tâm hướng nghiệp và tư 

vấn việc làm. 

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên. 

 

Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy Học viện Hàng không Việt Nam 

ĐẢNG 
ỦY

CÔNG 
ĐOÀN

ĐOÀN 
TN

HĐHV

BGĐ

CÁC 
KHOA

BM PTN

CÁC 
PHÒNG

BP

THƯ 
VIỆN

CÁC 
HĐTV
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HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc 

ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM:Bộ môn 

CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm 

CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận 

1.1.6. Đội ngũ cán bộ 

Tổng số cán bộ giảng dạy của Học viện là 210 người, trong đó có 160 giảng viên, 

06 PGS.TS, 35 tiến sĩ. 

1.1.7. Quy mô đào tạo năm 2020 – 2021 

Đào tạo 14 ngành đại học, 01 cao học. 

Như vậy hàng năm, Học viện đào tạo và cung cấp cho ngành hàng không gần 10 

lao động trình độ sau đại học, gần 600 lao động có trình độ đại học, gần 240 lao động 

có trình độ cao đẳng. Ngoài ra Học viện còn đào tạo và cung cấp hàng ngàn nhân viên 

hàng không trình độ trung và sơ cấp về an ninh hàng không, quản lý không lưu, ... 

1.1.8. Công tác nghiên cứu khoa học 

Trong các năm vừa qua, cán bộ của Học viên đã tích cực tham gia nghiên cứu 

khoa học, thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp cơ sở. Từ năm 2017 đến 

nay, bình quân mỗi năm Học viện có 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 10 

đề tài cấp cơ sở, 10 đề tài sinh viên.  

1.1.9. Công tác hợp tác quốc tế 

Học viện có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc 

tế. Ngoài ra Học viện còn hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ở Pháp, Đức, 

Nhật Bản, Hàn Quốc có kết quả cụ thể qua đó nâng vị thế của Nhà trường trong hoạt 

động HTQT.  

Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không 

quốc tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 

năm 2020. 

1.1.9. Cơ sở vật chất của Học viện 

Học viện có 3 cơ sở: 

Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

Cơ sở 2: 18 A/1 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành – Thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa. 

 



 

6 

 

1.1.10. Giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh 

1.1.10.1. Quá trình phát triển 

Khoa Quản trị kinh doanh tiền thân là Khoa Vận tải hàng không, được thành lập 

theo Quyết định số 02/QĐ-HVHKVN ngày 05/01/2007 của Giám đốc Học viện Hàng 

không, là một khoa chuyên ngành có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh 

doanh. Đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học. Hiện nay khoa đang thực hiện 

đào tạo 2 bậc là đại học, cao học ngành quản trị kinh doanh và cao đẳng ngành thương 

mại dịch vụ hàng không. Trong đó, hệ đại học chính quy đào tạo 4 chuyên ngành là quản 

trị kinh doanh hàng không, quản trị doanh nghiệp hàng không, quản trị cảng hàng không 

và quản trị du lịch. Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, tăng dần hàng năm. Theo quy 

mô hiện nay là hơn 2.000 sinh viên/năm. 

1.1.10.2. Chức năng, nhiệm vụ  

Chức năng:  

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc tổ chức quản lý và đào tạo ngành 

Quản trị kinh doanh với 4 chuyên ngành là quản trị kinh doanh hàng không, quản trị 

doanh nghiệp hàng không, quản trị cảng hàng không và quản trị du lịch. 

Nhiệm vụ:  

- Quản lý giảng viên, người lao động thuộc Khoa Quản trị kinh doanh;  

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, giảng dạy và học tập các ngành, chuyên 

ngành, học phần thuộc Khoa quản lý theo chương trình đào tạo và theo kế hạch chung 

của Học viện, Xây dựng chương trình đòa tạo, Biên soạn đề cương chi tiết các học phần 

chuyên ngành, Phát triển chương trình đào tạo, Xây dựng đề án, Biên soạn tài liệu giáo 

trình, Cải tiến phương pháp giảng dạy, Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quản học tập 

của người học theo quy định; 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và 

hợp tác quốc tế; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở 

vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

- Xây dựng tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho 

giảng viên, người lao động, người học; 
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- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và 

người lao động. 

1.1.10.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh 

Khoa Quản trị kinh doanh hiện nay được tổ chức thành 3 bộ môn là Quản trị kinh 

doanh, Quản trị nhân lực và Quản trị du lịch và lữ hành.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Khoa Quản trị kinh doanh 

Tổng số cán bộ, nhân viên trong Khoa hiện nay là 27 người. Trong đó có 1 phó 

Giáo sư, 3 tiến sĩ, 22 thạc sỹ và 1 cử nhân. 

Bảng 1: Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Quản trị kinh doanh 

STT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành 

1 Bùi Nhất Vương 1990 Tiến sĩ Quản lý nguồn nhân lực 

2 Hà Nam Khánh Giao 1965 PGS.TS Kinh doanh Quốc tế 

3 Nguyễn Hữu Cung 1978 TS Quản trị kinh doanh 

4 Lê Thái Sơn 1965 TS Quản trị du lịch 

5 Nguyễn Mai Duy 1984 ThS Quản trị kinh doanh 

6 Đoàn Quang Đồng 1972 ThS Du Lịch 

7 Lê Thị Châu Kha 1992 ThS Quản trị kinh doanh 

8 Bùi Vũ Lương 1979 ThS Kinh tế phát triển 

BỘ MÔN 

QUẢN TRỊ DU 

LỊCH VÀ LỮ 

HÀNH 

LÃNH ĐẠO KHOA  

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

BỘ MÔN 

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH 

BỘ MÔN 

QUẢN TRỊ 

NHÂN LỰC 
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STT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành 

9 Nguyễn Thị Kim Ngân 1992 ThS Quản trị kinh doanh 

10 Phạm Thị Cúc Phương 1974 ThS Kinh doanh và quản lý 

11 Hoàng Thị Kim Quy 1992 ThS Quản trị kinh doanh 

12 Đỗ Uyên Tâm 1992 ThS Quản trị kinh doanh 

13 Đoàn Thị Kim Thanh 1984 ThS Quản trị kinh doanh 

14 Hoàng Thị Kim Thoa 1990 ThS Quản trị kinh doanh 

15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1990 CN Quản trị kinh doanh 

16 Phạm Thanh Hương 1976 ThS Quản trị kinh doanh 

17 Nguyễn Duy Tân 1984 ThS Quản trị kinh doanh 

18 Huỳnh Diệp Trâm Anh 1990 ThS Quản trị kinh doanh 

19 Khuất Lê Long 1977 ThS Quản trị kinh doanh 

20 Nguyễn Thị Bạch Yến 1979 ThS Quản trị kinh doanh 

21 Nguyễn Thị Phương Thư 1984 ThS Quản trị nhân lực 

22 Nguyễn Quỳnh Nga 1992 ThS Quản trị nhân lực 

23 Nguyễn Minh Tân 1990 ThS Quản trị kinh doanh 

24 Võ Thị Hiếu 1988 ThS Tài chính Ngân hàng 

25 Lê Khánh Nhật 1995 ThS 
Quản trị chiến lược và 

chính sách công 

26 Ngô Quốc Quân 1973 ThS Quản trị du lịch 

27 Trần Thanh Tuấn 1984 ThS Quản trị du lịch 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) 

1.1.10.4. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh  

Hoạt động đào tạo khoa Quản trị kinh doanh  

- Hệ cử nhân: Khoa Quản trị kinh doanh thực hiện đào tạo hệ cử nhân từ năm 

2006 với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh vận tải 

hàng không; Quản trị kinh doanh cảng hàng không; Quản trị du lịch. 
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- Hệ sau đại học: Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo sau đại học chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh từ năm 2015. 

Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh 

Giảng viên trong Khoa tham gia nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực, nhiều 

hình thức như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 

sở, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo đã được Hội đồng Khoa học thẩm định, phê 

duyệt và nghiệm thu đưa vào sử dụng trong đào tạo. 

Đội ngũ giảng viên của Khoa thường xuyên viết bài nghiên cứu khoa học đăng 

trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. 

Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo cấp quốc gia, cấp cơ 

sở về các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, hàng không, du lịch. Đồng thời tạo điều kiện 

cho giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tập huấn cập nhật kiến thức 

phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

Trong giai đoạn 2016-2021, kết quả hoạt động KHCN của giảng viên khoa Quản 

trị kinh doanh được thể hiện cụ thể trong Bảng 3. 

Bảng 2: Số lượng đề tài NCKH của giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đăng 

trên tạp chí trong nước và quốc tế giai đoạn 2016-2021 

Số lượng 
Năm Tổng 

cộng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Đề tài cấp Bộ 

/Tỉnh/Thành phố 
01 - - - - - 01 

Đề tài cấp Cơ sở 1 1 3 1 1 1 8 

Tạp chí trong 

danh mục 

ISI/Scopus 

- - - 2 13 5 20 

Tạp chí trong 

nước 
3 1 2 7 10 15 38 

Hội thảo quốc tế - - 2 - 1 2 5 

Hội thảo trong 

nước 
- - 1 - - 2 3 

Nội san của Học 

viện 
- - 06 09 07 1 23 

(Nguồn: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế) 

Trong giai đoạn 2016-2021, kết quả hoạt động KHCN của sinh viên khoa Quản 

trị kinh doanh được thể hiện cụ thể trong Bảng 4. 
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Bảng 3: Số lượng đề tài NCKH của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh 

đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế giai đoạn 2016-2021 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tổng 

cộng 

Số lượng đề tài 03 0 0 04 04 01 12 

(Nguồn: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế) 

1.2. Sự cần thiết về việc mở ngành Quản trị nhân lực 

1.2.1. Căn cứ pháp lý để xây dựng đề án 

- Luật Giáo Dục Đại Học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo Dục Đại Học năm 2018; 

- Văn bản hợp nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ; 

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

- Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của của Bộ 

trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ 

đại học; 

- Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Học viện Hàng không Việt Nam; 

- Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng 

chính phủ về việc thành lập Học viện Hàng không Việt Nam; 

- Quyết định số 640/QĐ-HVHK ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Học 

viện về việc ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học 

viện Hàng không Việt Nam; 
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- Quyết định số 24/QĐ-HVHK ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Học 

viện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Hàng không Việt 

Nam;  

- Quyết định số 1458/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học 

viện về phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện HKVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030;  

- Quyết định số 663/QĐ-HVHK ngày 17 tháng 09 năm 2014 của Giám đốc Học 

viện về ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tại Học 

Viện Hàng Không;  

- Quyết định số 02/QĐ-HVHKVN ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Giám đốc 

Học viện Hàng không về việc thành lập khoa Vận tải hàng không; 

- Quyết định số 762/QĐ-HVHK ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Học 

viện hàng không Việt Nam về việc thành lập các tổ đề án mở ngành đào tạo năm học 

2020 – 2021.  

1.2.2. Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, 

tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác 

đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Việt Nam và các nước trong khu vực, ngày 31 tháng 8 năm 

2020, Hội đồng Học viện đã ký Quyết định số 15/QĐ-HĐHV ban hành Chiến lược phát 

triển Học viện đến năm 2030, trong đó có nội dung mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực 

trong năm học 2020-2021 nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu 

của xã hội. 

Học viện Hàng không Việt Nam có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ công tác đào tạo về giảng đường, thư viện, phòng thực hành, ký túc xá... và số 

lượng giảng viên cơ hữu, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tham 

gia giảng dạy ngành Quản trị nhân lực. 

- Kinh nghiệm đào tạo sau đại học: Học viện Hàng không Việt Nam đã đào tạo 

ở bậc sau đại học lĩnh vực Quản trị kinh doanh. 

- Kinh nghiệm đào tạo cử nhân đại học: Học viện Hàng không Việt Nam đã đào 

tạo ở bậc Đại học ở các lĩnh vực: Quản trị kinh doanh Cảng Hàng không; Quản trị kinh 

doanh Tổng hợp; Quản trị kinh doanh Vận tải Hàng không; Quản trị Du lịch; Quản lý 

hoạt động bay; Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; Kỹ thuật Hàng không. 
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- Kinh nghiệm đào tạo cử nhân cao đẳng: Học viện Hàng không Việt Nam đã đào 

tạo ở bậc Cao đẳng ở các lĩnh vực: Dịch vụ thương mại Hàng không; Kiểm tra an ninh 

Hàng không; Kiểm soát không lưu; Kỹ thuật điện tử tàu bay; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí 

tàu bay; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. 

- Đào tạo nghiệp vụ hàng không và bồi dưỡng các khóa ngắn hạn. 

Đến nay, Học viện Hàng Không Việt Nam đã và đang tổ chức tuyển sinh đào tạo 

được 13 khóa đại học, cao đẳng hệ chính quy. Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng chính 

quy hàng năm của Học viện hiện vào khoảng 4.000 sinh viên, trong đó quy mô sinh viên 

đại học chính quy các ngành khoảng 2.400 sinh viên, chiếm tỷ lệ khoảng 60%. 

Học viện cũng đã đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội được 13 khóa đại học, cao 

đẳng hệ chính quy tương ứng với khoảng trên 20.000 lao động. Theo số liệu năm 2019, 

tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp) khoảng 

trên 70%, đặc biệt trong 70% số viên có việc làm sau khi tốt nghiệp thì có tối 85% số 

sinh viên được làm việc đúng với ngành hoặc chuyên ngành đã được đào tạo tại Học 

viện; ngoài ra có gần 15% số sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã tham gia 

tiếp tục học tập nâng cao trình độ tại Học viện hoặc du học ở nước ngoài. 

Bảng 4: Thống kê số lượng tuyển sinh và đào tạo tại HVHK 2015 - 2020 

Đơn vị: người 

Năm 
Thạc sĩ Đại học Cao đẳng VHVL NVHK&BD Tổng các hệ 

Đào tạo 

TS TN TS TN TS TN TS TN TS TN TS TN 

2015 14 0 663 436 135 117 53 50 403 403 1.265 1.009 

2016 17 0 721 484 0 50 71 34 1.052 1.050 1.861 618 

2017 23 0 678 352 173 44 81 27 1.090 1.080 2.045 1.503 

2018 0 9 554 389 351 55 46 15 1.906 1.900 2.847 2.368 

2019 8 5 602 260 339 12 24 12 1.870 1.852 2.843 2.141 

2020 11 6 721 263 380 36 87 33 1.522 1.469 2.721 1.807 

Tổng 73 20 3.939 2.184 1.378 314 362 171 7.754 6.285 13.582 9.446 

(Nguồn: Phòng Đào tạo) 
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Tại Việt Nam, quản trị nhân lực dường như khá mới mẻ, tuy nhiên lại có tiềm 

năng rất lớn và được nhận định là một trong những nghề hấp dẫn trong thế kỉ 21. Sự 

phát triển như vũ bão của các công ty cũng như sự cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc chiến 

“săn người tài” khiến cho bộ phận quản lý nhân sự trở thành cánh tay phải của các nhà 

lãnh đạo, đồng thời họ cũng mang trọng trách là cầu nối giúp truyền tải tâm tư, nguyện 

vọng của nhân viên đến lãnh đạo công ty. Từ thực tế đó, Học viện Hàng không Việt 

Nam có chủ trương mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực với mục tiêu đào tạo nguồn 

nhân lực có chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu lao động của ngành quản trị nhân lực và 

nhu cầu xã hội hiện tại và tương lai.  

1.2.3. Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, 

quốc gia 

1.2.3.1. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia 

Trong những thập niên trước, khi việc giao thương chưa phát triển, người đứng 

đầu (giám đốc, người chủ...) thường là người thực hiện hầu hết các công việc quản lí. 

Đó là khi kinh doanh nhỏ, quy mô chưa rộng, số lượng nhân viên còn ít và hầu hết lại 

là những người thân quen. Bên cạnh đó, cơ hội mở rộng quy mô sản xuất chưa nhiều, 

những điều kiện còn chưa đầy đủ: thị trường chưa mở rộng, khả năng tiếp cận thông tin 

chưa nhanh, nhu cầu trao đổi chưa lớn...Nhưng bây giờ và sau này, môi trường kinh 

doanh đã khác. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế, sự phát triển và hội nhập sâu rộng 

của đất nước, các doanh nghiệp (trong nước cũng như nước ngoài) ngày càng phát triển 

mạnh và vì thế mà nguồn nhân lực cũng được quan tâm và chú trọng hơn. Ở thời đại 

công nghệ hiện đại và hội nhập, doanh nghiệp cần có một vị trí vững chắc, khả năng 

nhạy bén, kịp thời đại để không bị lạc hậu, để bắt kịp những xu hướng phát triển của thế 

giới. Và yếu tố giúp doanh nghiệp có được thành công chính là con người – nhân sự. 

Nguồn nhân lực là yếu tố để các doanh nghiệp cạnh tranh nhằm xây dựng một tập đoàn 

lớn mạnh. Nguồn lao động rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để đáp 

ứng yêu cầu của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp nào cũng cần có người tài giỏi trong 

việc tìm và giữ chân nhân tài, quản lý đội ngũ nhân viên, góp phần đưa doanh nghiệp 

phát triển, đi lên. 

Trước đây, tại Việt Nam ngành Quản trị Nhân lực thường được gắn với các khái 

niệm buồn tẻ của công việc hành chính sự vụ. Nhưng ngày nay, khi kinh tế đất nước 
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phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng thì Quản trị Nhân lực đang có xu hướng trở 

thành nghề “hot” vì vai trò và tầm quan trọng của nghề này quyết định tới sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp. Ở thị trường thương mại, người ta không chỉ cạnh tranh 

nhau bằng giá mà còn bằng dịch vụ. Cũng như vậy, ở thị trường nhân lực, không chỉ giữ 

chân nhân tài bằng tiền lương mà còn bằng môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, văn 

hóa doanh nghiệp, những chế độ, đãi ngộ dành cho họ,... Vì vậy mà công việc của bạn 

không chỉ đơn giản là chấm công, tính lương, sắp xếp, tuyển chọn... mà còn là việc “săn 

đầu người”, “đãi cát tìm người tài” và cao hơn là hoạch định chính sách phát triển nguồn 

nhân lực cho doanh nghiệp, quản lí các mối quan hệ phát sinh trong nội bộ, kết hợp với 

các bộ phận khác trong công ty. Người làm nghề nhân sự vì vậy phải am hiểu đặc thù 

và tính chất công việc thuộc các phòng ban khác của công ty để có những giải pháp, 

quyết sách phù hợp trong công việc. 

Do khối lượng công việc lớn, đòi hỏi kĩ năng chuyên môn cao và đa dạng, vậy 

nên cơ hội nghề nghiệp của bạn với Quản trị nhân sự là rất lớn. Hàng năm, số lượng 

doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam có khoảng vài trăm nghìn doanh nghiệp với 

các loại hình khác nhau. Vì vậy, nguồn lực quản lý doanh nghiệp để đáp ứng cho nhu 

cầu phát triển luôn ở mức cao.  Người lao động sau khi được thu hút về với doanh nghiệp 

được quan tâm bằng các chính sách, phúc lợi hợp lý, đồng thời tham gia các khóa huấn 

luyện đào tạo để phát triển chuyên môn và thăng tiến trong công việc. Ngành quản trị 

nhân lực qua đó cũng thay đổi, trở thành một trong những ngành nghề năng động, có 

mức lương hấp dẫn và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của bất kỳ tổ chức nào. 

Nắm bắt được triển vọng phát triển của ngành, không ít thí sinh chọn ngành Quản trị 

nhân lực để theo học và làm đòn bẩy khởi nghiệp. 
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Hình 1. Dự báo nguồn nhân lực tại TP.HCM giai đoạn 2020-2025 

(Nguồn: dubaonhanluchcmc, 2020)2 

Theo nghiên cứu của Factorialhr (2020), ở khu vực Đông Nam Á chỉ ra rằng, cứ 

khoảng 100 người lao động trong công ty thì cần 3.5 nhân viên nhân sự. Hiện nay, nước 

ta có khoảng 750.000 doanh nghiệp đang hoạt động và con số này sẽ không ngừng tăng 

theo thời gian với tinh thần khởi nghiệp đang được Nhà nước tiếp sức. Hiện tại, Chỉ tính 

riêng tại TP HCM có 12 triệu dân, 270.000 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có 170.000 

doanh nghiệp hoạt động với khoảng trên 2 triệu người lao động thì phải cần hơn 100.000 

nhân viên nhân sự. Bên cạnh đó, theo Trung tâm dự báo nguồn nhân lực HCM, trong 

giai đoạn 2020-2025, TP. HCM cần khoảng 10.800 lao động/năm làm việc trong lĩnh 

vực hành chính nhân sự3. Tuy nhiên, tại TP. HCM hiện nay chỉ có 6 cơ sở đào tạo chuyên 

sâu về Quản trị nhân lực bậc đại học, cung cấp khoảng 1.000 lao động hàng năm. Do 

đó, nguồn cung nhân viên nhân sự chưa đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng lẫn chuyên 

môn, dẫn tới tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân viên nhân sự có chất lượng cũng như 

nhà quản lý nhân sự giỏi và chuyên nghiệp. 

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tiến triển mạnh mẽ, nhu 

cầu về nhân lực chất lượng cũng theo đó tăng cao. Với nhiệm vụ khai thác và bồi dưỡng 

nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng thời đại 4.0, ngành Quản trị nhân lực đã trở 

thành một ngành triển vọng và thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Nắm bắt 

được triển vọng phát triển của ngành này, nhiều thí sinh đã chọn học ngành Quản trị 

 
2 http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/gioi-thieu/1.gioi-thieu-trung-tam.html 
3 http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/gioi-thieu/1.gioi-thieu-trung-tam.html 
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Nhân lực để tạo dựng tương lai cho mình. Điều này cho thấy nguồn lực quản lý doanh 

nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu phát triển luôn ở mức cao.  

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị nhân lực của Học viện Hàng không 

Việt Nam được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của 

doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học 

tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề 

(Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các tình huống thực 

tế liên quan Quản trị nhân lực. Chương trình chuẩn bị nền tảng kiến thức giúp sinh viên 

có thể trở thành những nhà quản lý tiềm năng với khả năng xác định, phân tích và giải 

quyết các vấn đề quản trị nhân lực phức tạp; xây dựng và triển khai các chính sách nhằm 

tạo ra môi trường làm việc mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp/ tổ chức. 

1.2.3.2. Kết quả khảo sát nhu cầu của xã hội về nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

Quản lý nguồn nhân lực là một chuyên ngành đã được đào tạo từ lâu trong các 

cơ sở đào tạo. Tại Việt Nam, đây là một ngành được nhiều trường đại học đào tạo thuộc 

khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh. Ngoài bậc cử nhân, tại Việt Nam đào tạo cho 

chuyên ngành này nhưng vẫn còn khá mới và hầu hết có liên kết với các cơ sở đào tạo 

nước ngoài. Chất lượng đào tạo của chuyên ngành này đã đáp ứng cơ bản được nhu cầu 

tuyển dụng hiện tại của DN. Đây là chuyên ngành mà người học được đào tạo đầy đủ 

về quan hệ lao động, các chức năng trong quản trị nhân lực, từ tuyển dụng, đào tạo và 

phát triển đến lương thưởng, phúc lợi… Vì hiện nay mô hình tổ chức bộ phận quản trị 

nhân lực trong các doanh nghiệp hầu hết được chia theo chức năng, nên người học sẽ có 

khả năng đáp ứng được nhu cầu của tuyển dụng. 

Tuy nhiên, đây cũng là điểm còn hạn chế vì thế giới đang dần chuyển đổi sang 

những mô hình quản trị nhân lực mới, điển hình như mô hình “Đối tác quản trị nhân sự 

của DN” trong chuyên môn hay gọi là HRBP (Human Resource Bussiness Partner). 

Trong đó, người quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng hơn, như một đối tác về tư vấn 

và định hướng chiến lược nhân sự gắn liền với mục tiêu kinh doanh của công ty, không 

chỉ đơn thuần làm từng chức năng như trước đây. Công việc trong tương lai sẽ thay đổi 

nhiều dưới tác động của công nghệ như tự động hóa và trí thông minh nhân tạo AI, sẽ 

có nhiều thay đổi trong định nghĩa công việc mà người quản trị nhân lực phải là những 

người đầu tiên nắm bắt và đáp ứng được những thay đổi này. Ngoài ra, môi trường cạnh 
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tranh khốc liệt dẫn đến tốc độ thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các DN ngày 

càng gia tăng. Các thương vụ mua bán, sáp nhập DN hoặc tái cơ cấu DN diễn ra ngày 

càng nhiều, đòi hỏi người làm quản trị nguồn nhân lực có tầm nhìn chiến lược, tư duy 

làm kinh doanh và tư duy chiến lược để có thể đóng vai trò cố vấn cho ban giám đốc, 

hội đồng quản trị, để thực hiện quá trình chuyển đổi một cách hiệu quả và đảm bảo thực 

hiện mục tiêu chiến lược. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho những yêu cầu cao hơn trong 

tương lai của ngành quản trị nhân sự, không chỉ các cơ sở đào tạo, mà kể cả doanh 

nghiệp và người lao động cũng cần phối hợp để nâng cao năng lực và kỹ năng quản trị 

con người của mình. 

Nhu cầu về tuyển dụng nhân lực quản lý nguồn nhân lực hiện nay đang tăng 

trưởng mạnh, số lượng công việc đăng tuyển trong 7 tháng đầu năm 2019 tăng 20% so 

với cùng kỳ năm 2018. Về nguồn cung nhân lực, ứng viên tìm kiếm cơ hội trong ngành 

quản trị nhân lực cũng nằm trong top 10 những ngành có nguồn cung ứng viên nhiều 

nhất trong cơ sở dữ liệu của VietnamWorks. Ngoài ra, ngành quản trị nhân lực cũng là 

một trong những ngành thu hút ứng viên, với tỉ lệ chọi là 1/73 trên một công việc đăng 

tuyển, đứng thứ 2 về tỉ lệ chọi trên cơ sở dữ liệu. Những số liệu trên cho thấy thị trường 

tuyển dụng ngành này đang rất sôi động.  

Theo kết quả khảo sát nhu cầu của xã hội về ngành quản trị nhân lực, xác định 

nhu cầu của các bên liên quan về những kiến thức và kỹ năng, năng lực tự chủ tự chịu 

trách nhiệm cần thiết đối với từng chuẩn đầu ra để làm căn cứ xây dựng chương trình 

đào tạo ngành Quản trị nhân lực. Kết quả khảo sát 778 người được chọn bao gồm nhiều 

lĩnh vực và phạm vi hoạt động đúng chuyên ngành và gần với chuyên ngành Quản trị 

nhân lực. Trong đó, số ý kiến của các người chuyên nghiệp bao gồm các Tổng giám đốc 

/Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các chuyên gia giàu kinh nghiệm các 

doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và nước ngoài, các giảng viên, chuyên gia, cán bộ quản 

lý và cựu sinh viên đang công tác trong lĩnh vực quản trị nhân lực về nội dung cụ thể 

như nhu cầu tuyển dụng ngành quản trị nhân lực trong tương lai, những vị trí công việc 

làm cần thiết, đánh giá mức độ cần thiết đối với những kiến thức, kỹ năng, năng lực tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm cần có đối với ngành quản trị nhân lực đáp ứng được yêu cầu 

công việc chuyên môn ngay sau khi tốt nghiệp.  
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Hình 2. Mức độ cần thiết để mở ngành đào tạo 

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngành quản trị nhân lực trên địa bàn Tp. 

Hồ Chí Minh, 91.5 % người được khảo sát nhận định rằng việc tăng cường qui mô đào 

tạo cử nhân ngành Quản trị nhân lực là cần thiết (Hình 2). Những vị trí công việc đối 

với ngành Quản trị nhân lực khi được khảo sát cho là rất cần thiết như: Chuyên viên 

nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định mức, quản trị tiền lương, 

quan hệ lao động … ở phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành 

nghề; Chuyên viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ 

việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động; Chuyên viên trong 

các phòng Tổ chức Nhân sự của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự 

nghiệp, các tổ chức xã hội; Chuyên viên ở Sở hoặc Phòng Lao động – Thương binh – 

xã hội tại các địa phương; Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về lao động, xã 

hội, tiền lương, công đoàn... 

Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Không cần thiết

Phiếu Khảo sát 712 66 0 0
7

1
2

6
6

0 0
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Hình 3. Khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

 

Hình 4. Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học nâng cao, phát triển chuyên môn 

Khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp và khả năng phát triển nâng cao 

chuyên môn cũng được đánh giá là rất khả quan chiếm tỷ lệ lần lược là 80%, 82%. Hiện 

tại, lực lượng lao động trong lĩnh vực này còn rất thiếu so với nhu cầu thực tế (Hình 

3,4).  

Đánh giá về mức độ cần thiết đối với những kiến thức cần có trong chương trình 

đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực ở bậc Đại học thể hiện trong thang điểm đánh 

giá từ 1 đến 5, điểm bình quân của các tiêu chí này dao động trong khoảng 4,29 đến 

4,64. Một số chỉ tiêu được đánh giá cao như: Kiến thức về khoa học xã hội (K1), Kiến 

thức về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước (K2), Kiến thức về khoa học tự nhiên, 

tin học, ngoại ngữ (K3), Kiến thức cơ sở ngành 1 (K4), Kiến thức cơ sở ngành 2 (K5), 

Kiến thức ngành 1 (K6), Kiến thức ngành 2 (K7), Kiến thức chuyên ngành (K8). Các 

Dễ tìm việc

55%
Bình thường

25%

Có thể tìm việc ở 

chuyền ngành gần

19%

Khó tìm việc

1%

Dễ phát triển Bình thường Khó phát triển

Phiếu Khảo sát 638 140 0

6
3

8

1
4

0

0
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kết quả đánh giá cần nhận được sự quan tâm của các cơ sở đào tại nhân lực ngành Quản 

trị nhân lực ở bậc Đại học hiện nay.  

 

Hình 5. Đánh giá về mức độ cần thiết đối với những kiến thức cần có trong 

chương trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

Đánh giá mức độ cần thiết đối với những kỹ năng cần có trong chương trình đào 

tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực ở bậc Đại học thể hiện trong thang điểm đánh giá 

từ 1 đến 5, điểm bình quân của các tiêu chí này từ 4,58 đến 4,67. Một số chỉ tiêu được 

đánh giá cao như: Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng, Kỹ năng giao tiếp, 

viết bài bằng tiếng Anhm Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu, Kỹ năng giao tiếp 

xã hội và hội nhập cộng đồng, Kỹ năng hội nhập quốc tế. Các kết quả đánh giá cần nhận 

được sự quan tâm của các cơ sở đào tại nhân lực ngành Quản trị nhân lực ở bậc Đại học 

hiện nay.  

 

Hình 6. Đánh giá mức độ cần thiết đối với những kỹ năng cần có trong chương 

trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

Đánh giá mức độ cần thiết đối với những năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

cần có trong chương trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực ở bậc Đại học thể 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Điểm trung bình 4.2866 4.3972 4.5488 4.6131 4.5964 4.6375 4.3895 4.4383
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hiện trong thang điểm đánh giá từ 1 đến 5, điểm bình quân của các tiêu chí này ở mức 

4,56 đến 4,65. Một số chỉ tiêu được đánh giá cao như: Khả năng phối hợp làm việc, 

Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm với công việc, Có sức 

khỏe tốt. Các kết quả đánh giá cần nhận được sự quan tâm của các cơ sở đào tại nhân 

lực ngành Quản trị nhân lực ở bậc Đại học hiện nay.  

 

Hình 7. Đánh giá mức độ cần thiết đối với những năng lực tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cần có trong chương trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

Nguồn nhân lực ngành quản trị nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành 

công của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghệ số hiện 

nay. Do vậy, rất cần có sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo ngành quản trị nhân 

lực và doanh nghiệp tại mỗi địa phương và trên toàn quốc để có nguồn nhân lực chất 

lượng, đáp ứng ngay yêu cầu doanh nghiệp và có tính cạnh tranh cao. Đồng thời, các 

đơn vị kinh doanh cũng cần đổi mới cơ chế, chính sách nhân lực để thu hút nguồn nhân 

lực chất lượng. Người làm quản trị nhân sự hiện nay cần phải có tầm nhìn và sự dự đoán 

cho những thay đổi sắp tới, để chuẩn bị cho mình và cho đội ngũ nhân lực những kiến 

thức, kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên chuyển đổi sang 4.0 vốn đang thay đổi mạnh 

mẽ tại Việt Nam. 

II. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Năng lực của Học viện Hàng không Việt Nam 

2.1.1. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

Học viện Hàng không Việt Nam có tổng số trên 200 cán bộ, giảng viên, trong đó 

số lượng giảng viên cơ hữu giảng dạy tại các khối ngành: III; IV; VII là 100 người giảng 

dạy tại 2 Cơ sở đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh và 1 cơ sở đào tạo ở Thành phố Cam 

Ranh tỉnh Khành Hòa, số cán bộ giảng dạy có học hàm, học vị là Giáo sư, Phó giáo sư, 

A1 A2 A3 A4

Điểm trung bình 4.6427 4.5604 4.599 4.5887
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Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ chiếm gần 17%; số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sĩ chiếm 

73%.  

Bảng 5: Đội ngũ giảng viên cơ hữu phân theo các khối ngành giảng dạy tại  

Học viện Hàng không Việt Nam 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Ghi 

chú 

A. Khối ngành III 

1 
Nguyễn Thị Hải 

Hằng 
1/6/1970 Nữ 

Giảng viên 

chính 
TS  

2 Hà Nam Khánh Giao 6/6/1965 Nam 
Giảng viên 

cao cấp 
TS  

3 Nguyễn Mai Duy 20/11/1984 Nam Giảng viên ThS  

4 Phạm Hữu Hà 20/11/1988 Nam Giáo viên ThS  

5 Lê Thị Châu Kha 7/2/1992 Nữ Giảng viên ThS  

6 Nguyễn Thu Hằng 11/1/1973 Nữ Giảng viên TS  

7 
Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 
20/5/1970 Nữ Giảng viên ThS  

8 Trần Diệu Hằng 1/6/1985 Nữ Giảng viên ThS  

9 
Ngô Thị Thanh 

Huyền 
1/10/1990 Nữ Giảng viên ThS  

10 Nguyễn Lê Huyền 13/10/1984 Nữ Giảng viên ThS  

11 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
17/8/1990 Nữ Giáo viên ĐH  

12 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
24/7/1973 Nữ Giảng viên ThS  

13 Nguyễn Thanh Sơn  13/4/1977 Nam Giáo viên ĐH  

14 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 16/4/1982 Nữ Giảng viên ThS  

15 Nguyễn Duy Tân 28/06/1984 Nam Giảng viên ThS  

16 
Nguyễn Thị Lan 

Phương 
9/6/1982 Nữ Giảng viên ThS  

17 Hoàng Thị Kim Quy 19/8/1992 Nữ Giảng viên ThS  
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Ghi 

chú 

18 Đỗ Uyên Tâm 21/11/1992 Nữ Giảng viên ThS  

19 Đoàn Thị Kim Thanh 9/2/1984 Nữ Giảng viên ThS  

20 Nguyễn Nam Thanh 20/7/1972 Nam Giảng viên ThS  

21 Hoàng Thị Kim Thoa 15/3/1990 Nữ Giảng viên ĐH  

22 
Nguyễn Trần Thanh 

Thuần 
2/1/1969 Nữ 

Giảng viên 

chính 
ThS  

23 Nguyễn Thị Anh Thy 19/1/1974 Nữ Giảng viên ThS  

24 Nguyễn Mạnh Tuân 30/04/1964 Nam Giảng viên TS  

25 Vũ Lê Hương 11/10/1978 Nữ Giảng viên TS  

26 Trần Vĩ 30/8/1982 Nam Giảng viên TS  

27 Hồ Phi Dũng 16/1/1975 Nam Giảng viên ThS  

28 Nguyễn Văn Dương 10/10/1968 Nam Giảng viên ThS  

29 Chu Hoàng Hà 19/7/1961 Nam 
Giảng viên 

chính 
ThS  

30 Phan Thị Như Quỳnh 1990 Nữ Giảng viên ThS  

31 
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
10/9/1991 Nữ Giáo viên ĐH  

32 Hoàng Trung Dũng 7/2/1976 Nam Giảng viên ThS  

33 Vũ Xuân Từ 19/8/1974 Nam Giảng viên ThS  

34 Lê Ngô Ngọc Thu 19/7/1982 Nam Giảng viên ThS  

35 
Nguyễn Phú Phương 

Trang 
22/08/1996 Nữ Giảng viên ĐH  

36 Bùi Nhất Vương 13/12/1990 Nam Giảng viên TS  

B. Khối ngành V 

37 Nguyễn Thanh Dũng 19/4/1979 Nam 
Giảng viên 

chính 
TS  
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Ghi 

chú 

38 Cao Xuân Kim Anh 16/4/1973 Nữ Giảng viên ThS  

39 Lê Nhật Bình 19/10/1990 Nam Giảng viên TS  

40 Cao Minh Nhựt 2/8/1987 Nam Giảng viên ThS  

41 Võ Phi Sơn 1/8/1990 Nam Giảng viên ThS  

42 Ngô Hoàng Tùng 25/3/1982 Nam Giảng viên ThS  

43 Nguyễn Minh Tùng 15/1/1970 Nam 
Giảng viên 

chính 
ThS  

44 Lê Ngọc Thanh 23/8/1992 Nam Giảng viên ThS  

45 Phan Tròn 15/12/1984 Nam Giảng viên ThS  

46 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
23/7/1980 Nữ Giảng viên ThS  

47 
Nguyễn Hữu Châu 

Minh 
16/10/1981 Nam Giảng viên ThS  

48 Nguyễn Quốc Dũng 7/9/1969 Nam Nhân viên ĐH  

49 Nguyễn Hữu Kiên 22/2/1991 Nam Nhân viên TC  

50 Lê Doãn Quang 19/1/1976 Nam Giảng viên ThS  

51 Lê Tấn Lộc 18/6/1988 Nam Giảng viên ThS  

52 Lưu Văn Thuần 27/8/1986 Nam Giảng viên TS  

53 Phạm Minh Vương 19/3/1978 Nam Giảng viên TS  

54 Hồ Huỳnh Phong 28/03/1983 Nam Giảng viên ThS  

55 Phạm Công Thành 09/11/1978 Nam Giảng viên TS  

56 
Nguyễn Hữu Chân 

Thành 
21/09/1979 Nam Giảng viên TS  

C. Khối ngành VII 

57 Hồ Thị Vũ Hiền 1/3/1990 Nữ Giảng viên ThS  

58 Phạm Thị Ngân 1/4/1990 Nữ Giáo viên ĐH  
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TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Ghi 

chú 

59 
Nguyễn Ngọc Hoàng 

Quân 
1/8/1993 Nam Giảng viên ThS  

60 
Nguyễn Thị Linh 

Phương 
12/12/1982 Nữ Giảng viên ThS  

61 Đặng Thục Hiền 31/08/1968 Nữ Giảng viên ThS  

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) 

Học viện Hàng không Việt Nam có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học phục vụ 

công tác mở ngành Quản trị nhân lực như sau: 
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Bảng 6: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của ngành 

Quản trị nhân lực (Cập nhật theo thông tư 02/2022/TT-BGDĐT) 

Số 

TT 

Họ và tên, 

 ngày sinh 

Số 

CMND,CCC

D 

 hoặc Hộ 

chiếu; 

 Quốc tịch 

Chức 

danh khoa 

học, 

 năm 

phong 

Trình độ, 

nước,  

năm tốt 

nghiệp 

Ngành đào tạo 

 ghi theo văn  

bằng tốt nghiệp 

Tuyển 

dụng/hợp đồng 

từ 12  

tháng trở lên 

làm việc toàn 

 thời gian, hợp 

đồng thỉnh  

giảng, ngày ký;  

thời gian; gồm 

cả dự kiến 

Mã số 

bảo hiểm 

Kinh 

nghiệm 

 (thời 

gian) 

giảng dạy 

 theo trình 

độ (năm) 

Số công 

trình khoa 

 học đã 

công bố: 

cấp 

Ghi chú 

            
Tuyển 

dụng 

Hợp 

đồng 
    Bộ 

Cơ 

sở 
  

-1 -2 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 

Tiến sĩ đứng ngành                       

1 
Bùi Nhất Vương, 

13/12/1990 

212732834; 

Việt nam 
  

TS, Thái-

Mỹ, 2020 

Quản lý nguồn nhân 

lực 

29/6/2

020 
  

51200458

84 
6   1 

Đứng mở 

ngành 

Tiến sĩ cơ hữu chủ trì giảng dạy                     

2 
Hà Nam Khánh 

Giao; 06/06/1965 

68065000040

/ Việt Nam 

PGS.TS. 

Việt Nam, 

2011 

TS. 

SIngapore 

2003 

Kinh doanh quốc tế 
16/05/

2019 
  

29702002

1 
35 7 7   

3 
Nguyễn Hữu Cung; 

12/03/1978 

38078010557

/Việt Nam 
  

TS, Trung 

Quốc, 2014 
Quản trị kinh doanh 

01/06/

2021 
  

13070000

12 
16 

1 

(cấp 

tỉnh) 

4   

4 
Nguyễn Mạnh 

Tuân; 30/04/1964 

023669611, 

Việt Nam 
  

TS, Việt 

Nam, 2019 
Quản lý kinh tế 1995   

29616628

9 
        

5 
Nguyễn Thị Hải 

Hằng; 01/06/1970 

024030513, 

Việt Nam 
  

TS, Cộng 

hòa Séc, 

2011 

Quản trị & Kinh tế     
20009678

3 
        

6 Trần Vĩ 
08908200018

2/Việt Nam 
  TS, Úc, 2017 Marketing 

01/08/

2009 
  

02052730

98 
11 0 2   

7 
Vũ Lê Hương; 

11/10/1978 

023312868, 

Việt Nam 
  

TS, Nga, 

2008 
Kinh tế 2015   

79093588

67 
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8 
Nguyễn Thu Hằng; 

11/01/1973 

1173006666/

Việt Nam 
  

TS, Anh, 

2020 

Logistics 

Management 

01/03/

2010 
  

79081168

92 
12 0 0   

9 
Lâm Thành Nam, 

11/07/1976 

89076000081

, Việt Nam 
  TS. Úc, 2019 Tiếng anh, Giáo dục 2011   

79104919

07 
11       

Thành viên mở ngành                     

10 
Nguyễn Quỳnh 

Nga, 12/08/1992 
Việt Nam   

Ths, Việt 

Nam, 2017 
Quản trị nhân lực 

1/7/20

22 
  

15209565

93 
      

Thành 

viên mở 

ngành 

11 
Phan Thị Kim Mai; 

17/01/1991 

05219100033

9, Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 

Cử nhân Quản trị 

nhân lực 

Thạc sĩ Quản Trị 

Kinh Doanh 

17/11/

2014 
  

79132632

32 
2     

Thành 

viên mở 

ngành 

12 
Nguyễn Thị Phương 

Thư, 14/03/1984 

31184012458

, Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2013 

Cử nhân Quản trị 

nhân lực 

Thạc sĩ Tổ chức và 

Quản lý vận tải 

1/4/20

22 
  

79090763

95 
13 0 0 

Thành 

viên mở 

ngành 

13 
Hoàng Thị Kim 

Quy; 18/09/1992 

187183959/V

iệt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2018 

Quản trị kinh doanh 

NCS, Luận án viết về 

ngành QTNL 

18/11/

2014 
  

HC47979

14296935 
7 0 2 

Thành 

viên mở 

ngành 

14 
Hoàng Thị Kim 

Thoa, 15/03/1990 

04511900089

77, Việt Nam  
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 
Quản trị kinh doanh 

1/11/2

012 
  

79130454

20 
10 0 1 

Thành 

viên mở 

ngành 

15 
Đỗ Uyên Tâm; 

21/11/1992 

04919200029

9, Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2018 

Quản Trị Kinh Doanh 

NCS, Luận án viết về 

ngành QTNL 

1/9/20

14 
  

79142969

37 
7   2 

Thành 

viên mở 

ngành 

16 
Nguyễn Minh Tân, 

22/06/1990 

80090006848

; Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2016 
Quản Trị Kinh Doanh 

29/4/2

022 
  

79132138

94 
5 0 0 

Thành 

viên mở 

ngành 

17 
Nguyễn Nữ Tường 

Vi; 21/01/1990 

225371776, 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2015 
Quản Trị Kinh Doanh 

29/6/2

020 
  

79132412

32 
      

Thành 

viên mở 

ngành 

18 
Lê Khánh Nhật 

21/10/1995 

191897146/ 

Việt Nam 
  

ThS, Thái 

Lan, 2021 

Quản lý công  

(Quản trị chiến lược 

và Chính sách công) 

1/5/20

22 
          

Thành 

viên mở 

ngành 

19 
Võ Thị Hiếu; 

06/05/1988 

212722571; 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2021 
Tài chính ngân hàng 

1/4/20

22 
  

51217775

49 
      

Thành 

viên mở 

ngành 
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Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy                   

20 
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền; 10/09/1991 

08019101713

5/ Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 
Quản Trị Kinh Doanh 

23/11/

2013 
  

HC47979

13325981 
8 0 1   

21 
Nguyễn Mai Duy; 

20/11/1984 

25457503/Vi

ệt Nam 
  

ThS, VN, 

2011 

Kinh doanh và Quản 

lý 

1/3/20

08 
  

79090826

81 
10 0 0   

22 
Lê Thị Châu Kha, 

07/02/1992 

08319200745

7/Việt Nam 
  

ThS, VN, 

2017 
Quản Trị Kinh Doanh 

18/11/

2014 
  

HC47979

14296936 
7 0 1   

23 
Nguyễn Duy Tân, 

28/06/1984 

211845948/V

iệt Nam 
  

ThS, VN, 

2015 
Quản trị kinh doanh 

01/11/

2019 
  

79113799

69 
3 0 0   

24 
Bùi Vũ Lương, 

28/09/1979 

013653187/V

iệt Nam 
  

ThS, VN & 

Hà Lan, 

2014 

Kinh tế Phát triển 
30/06/

2020 
  

HC47901

10077464 
3 0 0   

25 
Đoàn Thị Kim 

Thanh, 09/02/1984 

04218400489

0/Việt Nam 
  

ThS,Thái 

lan, 2010 
Quản trị kinh doanh 

01/03/

2012 
  

79084997

29 
10 0     

26 
Huỳnh Diệp Trâm 

Anh, 25/5/1990 

06819001132

7/Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2012 
Quản trị kinh doanh 

09/12/

2020 
  

79133027

92 
10       

27 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân, 17/12/1992 

025236058/V

iệt Nam 
  

Ths, Việt 

Nam, 2017 
Quản trị kinh doanh 

29/06/

2020 
  

79376760

42 
2 0 0   

28 
Phạm Thị Cúc 

Phương, 03/09/1974 

03617400725

5/ Việt Nam 
  

Ths, Việt 

Nam, 2009 

Kinh doanh và quản 

lý 

1/10/1

997 
  

29800430

8 
24 0     

29 
Nguyễn Thanh 

Tuấn, 17/11/1971 

00107102188

6, Việt Nam 
  

Thạc sỹ, 

2007 
Quản trị Kinh doanh 

15/09/

1997 
  

02980043

07 
 2 1   

30 
Nguyễn Nam 

Thanh, 20/07/1972 

03807200810

5/ Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam 2016 
Quản trị kinh doanh 2012   

29609091

8 
        

31 
Nguyễn Thị Lan 

Phương, 09/6/1982 

04518200084

/Việt Nam 
  

ThS, VN, 

2011 

Kinh doanh và Quản 

lý 

1/3/20

08 
  

02072097

18 
        

32 
Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng; 20/05/1970 

011155655, 

Việt Nam 
  Ths, VN,  

Kinh Doanh và Quản 

lý 
1998   

02000379

21 
        

33 
Nguyễn Trần Thanh 

Thuần; 02/01/1969 

51169003095

/Việt Nam 
  

ThS, Thái 

lan 2008 

Quản trị kinh doanh 

Quốc tế 
1993   

HC 

47902961

66246 

29 0 0   

34 
Phan Thành Trung, 

09/03/1979 

023089850, 

Việt Nam 
  

Ths, VN, 

2006 
Quản trị kinh doanh 2008   

79090826

80 
        

35 
Trần Diệu Hằng; 

01/06/1985 

272456242/V

iệt Nam 
  

ThS, VN, 

2012 
Quản trị kinh doanh  2009   

79094325

62 
        

36 
Phạm Hữu Hà, 

20/11/1988 

8359423875, 

Việt Nam 
  

ThS, VN, 

2016 
Tài chính ngân hàng     

79133259

80 
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37 

Nguyễn Ngọc  

Minh Thư, 

22/05/1985 

07918501002

3, Việt Nam 
  

Ths. LL 

&PPGDTA, 

2013 

Lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng 

Anh 

17/11/

2014 
  

07912146

315 
7       

38 
Nguyễn Hạnh 

Minh, 07/02/1982 

07918200774

8; Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2014 

Lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng 

Anh 

17/11/

2014 
  

02043684

19 
8       

39 
Phan Thị Anh Nga, 

11/7/1982 

46182000267

; VIỆT NAM 
  

Ths. LL 

&PPGDTA, 

2008 

Lý luận và phương 

pháp dạy học tiếng 

Anh 

01/12/

2020 
  

33070046

35 
        

Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy                   

40 Ao Thu Hoài 
00117501602

3/Việt Nam 
  

TS, VN, 

2013 
Kinh tế học     

22990630

69 
23 4 5   

41 
Phạm Xuân Kiên; 

04/07/1975 

023260119; 

Việt Nam 
  

TS, Trung 

Quốc, 2014 
Thương mại điện tử               

42 
Nguyễn Thị Phương 

Dung; 14/05/1990 

024360013; 

Việt Nam 
  

ThS, Anh, 

2016 

ThS, Việt 

Nam, 2015 

Kế toán tài chính 

Quản trị kinh doanh 
              

43 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu; 15/01/1982 

225196703; 

Việt Nam 
  

ThS, Việt 

Nam, 2019 
Quản trị kinh doanh               

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ)
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Bảng 7: Danh sách cán bộ quản lý cấp khoa đối với ngành Quản trị nhân lực 

trình độ đại học, Khoa Quản trị kinh doanh của Học viện Hàng không Việt Nam 

(Cập nhật theo thông tư 02/2022/TT-BGDĐT) 

Số 

TT 

Họ và tên, ngày sinh, chức vụ 

hiện tại 

Trình độ 

đào tạo, 

năm tốt 

nghiệp 

Ngành/ Chuyên 

ngành 
Ghi chú 

1 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao, 06/06/1965, Trưởng 

khoa 

Tiến sĩ, 

2003 

Kinh doanh quốc tế 

và Marketing 

 

2 

TS. Bùi Nhất Vương, 

13/12/1990, Phụ trách bộ môn 

Quản trị nhân lực 

Tiến sĩ, 

2020 

Quản lý nguồn nhân 

lực 
 

3 

TS. Nguyễn Hữu Cung, 

12/03/1978, Phụ trách bộ môn 

Quản trị kinh doanh 

Tiến sĩ, 

2014 
Quản trị kinh doanh  

4 

ThS. Nguyễn Mai Duy, 

20/11/1984, Phó bộ môn 

QTKD 

Thạc sĩ, 

2011 

Kinh doanh và quản 

lý 
 

2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình 

Học viện Hàng không Việt Nam có 3 cơ sở đào tạo: Cơ sở 1 tại 104 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở 2 tại 18A/1 Cộng 

Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở 3 tại 243 Nguyễn Tất 

Thành, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa. Tổng diện tích đất 

quản lý 101,300 m2, diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học 

19,634 m2. 

- Phòng học, giảng đường: Tổng số 64 phòng học diện tích 4,688 m2; 4 phòng 

học máy tính diện tích 250 m2; 2 phòng học ngoại ngữ 128 m2 được trang bị bàn ghế, 

bảng trắng, máy chiếu, hệ thống âm thanh và kết nối Wifi; 1 hội trường 1,412 m2 phục 

vụ tổ chức các sự kiện hội thảo, tọa đàm khoa học.  

- Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành: Học viện có 26 phòng thực hành 1,192 m2 

phục các chuyên ngành.  

- Thiết bị phục vụ đào tạo: toàn bộ các phòng học và thực hành đều được trang 

bị đầy đủ phương tiện, công cụ và mạng Internet phục vụ hoạt động giảng dạy và học 

tập của giảng viên và sinh viên. 
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- Thư viện, giáo trình, sách tài liệu tham khảo: có 1 thư viện với diện tích 518,94 

m2 cung cấp nguồn học liệu trong giảng dạy và học tập, trong đó có 2 phòng đọc diện 

tích 375,46 m2 với sức chứa 198 chỗ ngồi và số lượng 22 máy tính phục vụ truy cập 

internet, cùng 9.376 đầu sách, tạp chí, ebook phục vụ nghiên cứu và tìm kiếm thông tin 

tại thư viện. Phần mềm quản lý thư viện; Phần mềm đọc trực tuyến; Thư viện điện tử: 

Tailieu.vn, Thuvienphapluat.vn, mua bản quyền truy cập trực tiếp . 

- Sân thể thao đa năng: với diện tích rộng 5000 m2 phục vụ học tập và hoạt động 

văn hóa, thể thao, sự kiện ngoài trời của giảng viên và sinh viên. 

- Ký túc xá, phòng ăn: Học viện có 2 ký túc xá 5 tầng, 136 phòng với diện tích 

5.541 m2 phục vụ 610 chỗ ở cho sinh viên và 2 phòng ăn (Canteen) diện tích 340 m2 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ ăn uống của giảng viên và sinh viên. 

Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình được thể hiện chi tiết 

tại Phụ lục số 8 của Đề án này. 

2.1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học: Học viện hiện có Nội san Học viện Hàng 

không Việt Nam xuất bản định kỳ 6 tháng 1 số nhằm mục đích công bố những kết quả 

nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong Học viện, các cộng tác viên ngoài Học 

viện, các công trình nghiên cứu khoa học của các học sinh - sinh viên trong Học viện, 

đồng thời cung cấp, trao đổi những thông tin khoa học dưới hình thức sinh hoạt học 

thuật phục vụ cho việc tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo của Học viện. Cán bộ, giảng viên Học viện tham gia nghiên cứu 

nhiều hình thức như:  

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống mô phỏng đầu cuối hiển thị dữ 

liệu khí tượng Hàng không; Mô phỏng năng lượng bức xạ siêu cao tầng của các loại 

anten điển hình: chấn tử, yagi, parapol; Nghiên cứu phát triển dịch vụ Logistic trong 

ngành hàng không Việt Nam đến năm 2020, định hướng sau năm 2020; Mô phỏng hệ 

thống quản lý và lập kế hoạch khai thác đội bay cho hãng hàng không; Nghiên cứu xây 

dựng mô hình sân bay với các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay tại cảng hàng không theo 

công nghệ điều khiển tự động; Nghiên cứu giải mã công nghệ, xây dựng mô hình hệ 

thống kiểm soát không lưu (tại sân) theo công nghệ 3D dùng cho đào tạo; Nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ xứ lý ảnh trong việc phát hiện vật thể lạ FOD (Foreign object debris 

detection). 
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Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến 

ứng dụng trong quản lý phòng thực hành thực tập tại Học viện Hàng không Việt Nam; 

Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng điện hiệu quả tại Học viện 

Hàng không Việt Nam; Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần kinh tế- thương 

mại hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của Học viên Hàng không Việt Nam; 

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức vận tải hành khách 

từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội; Hệ thống đèn cảnh báo thông minh cho phòng 

làm việc; Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vị lựa chọn Hãng hàng không của hành khách 

đối với các chuyến bay nội địa ở Việt Nam; Các yếu tố tác động đến vị thế cạnh tranh 

vận tải hàng hóa của các hãng hàng không trên thị trường hàng không Việt Nam; Tác 

động của truyền miệng điện tử đến quyết định mua của hành khách trong thị trường 

hàng không giá rẻ tại Việt Nam; Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến 

sự cam kết và hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trong 

ngành hàng không Việt Nam; Nghiên cứu phần mềm GNS3 trong việc xây dựng bài thí 

nghiệm truyền số liệu tại Học viện Hàng không Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm matlab trong việc học tập môn mạch điện tử - chủ nhiệm; Xây dựng mô hình tính 

toán tối ưu đặc tính khí động học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của máy bay; 

Nghiên cứu, thiết kế lắp ráp trạm nguồn thủy lực; Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

đầu tư nhà ga chi phí thấp tại Việt Nam. 

- Bài báo khoa học: Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu ở nhiều lĩnh 

vực và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước như: Tạp 

chí Kinh tế Chấu Á Thái bình dương; Tạp chí Journal of International Consumer 

Marketing; Tạp chí Uncertain Supply Chain Management; Tạp chí International Journal 

of Agricultural Economics; Tạp chí Science Journal of Business and Management. 

- Hoạt động hợp tác quốc tế: Học viện đẩy mạnh hợp tác Quốc tế về các lĩnh vực 

đào tạo: Chương trình hợp tác với Bộ giao thông Hàn Quốc - MOLIT; Chương trình đào 

tạo Hàng không quốc tế TRAINAIR PLUS - ICAO. Năm 2020, Học viện Hàng không 

Việt Nam chính thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương 

trình Đào tạo Hàng không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO). 

2.2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo (bao gồm cả đối tượng và 

điều kiện tuyển sinh, dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu)  
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2.2.1. Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

2.2.1.1. Những căn cứ xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

Chương trình đạo tạo ngành Quản trị nhân lực, mã số 7340404 được xây dựng 

trên cơ sở những quy định tại: 

- Luật Giáo Dục Đại Học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo Dục Đại Học năm 2018; 

- Văn bản hợp nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ; 

- Quyết định số 1981/2016/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;  

- Quyết định số 1982/2016/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;  

- Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Thông tư: Số: 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

- Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương 

trình đào tạo trình độ đại học;  

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc 

ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;  

- Công văn số 2196/2010/BGDĐT-GDĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

- Công văn số 3056/2019/BGDĐT-GDĐH, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý 

luận chính trị;  



 

34 

 

- Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường 

trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.  

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

2.2.1.2. Tài liệu tham khảo xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

Trong quá trình xây dựng chương trình, Học viện Hàng không Việt Nam cũng 

đã tham khảo chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của một số trường Đại học ở trong và 

ngoài nước: 

+ Trong nước: 

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Chương trình đào tạo Quản trị nguồn nhân 

lực. Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo là 128 tín chỉ với thời gian đào tạo 4 năm 

trong đó: Kiến thức Giáo dục đại cương 38 tín chỉ; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

90 tín chỉ (Không bao gồm số tín chỉ trong Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh): https://www.tdtu.edu.vn 

- Đại học Kinh tế tài chính: Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực. Tổng thời 

lượng chương trình đào tạo 132 tín chỉ với thời gian đào tạo 4 năm trong đó: Kiến thức 

cơ bản, nền tảng của ngành 15 tín chỉ, kiến thức cơ sở ngành cốt lõi là 21 tín chỉ, kiến 

thức cơ sở ngành nâng cao là 30 tín chỉ, kiến thức mở rộng là 32 tín chỉ, kiến thức ngành 

gần, khác ngành là 6 tín chỉ, kiến thức đại cương khác là 28 tín chỉ (Không bao gồm 

Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh): http://uef.edu.vn 

- Trường Đại học Thương mại: Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực. Tổng 

thời lượng chương trình đào tạo 131 tín chỉ với thời gian đào tạo 4 năm trong đó: Kiến 

thức Giáo dục đại cương 43 tín chỉ; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 88 tín chỉ (Không 

bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh):  

http://qtnl.tmu.edu.vn/vi/ 

Bảng 8: Cấu trúc chương trình Cử nhân QTNL của các trường Đại học ở trong 

nước 

Đơn vị tính: Tín chỉ 

https://www.tdtu.edu.vn/
http://uef.edu.vn/
http://qtnl.tmu.edu.vn/vi/
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STT Khối kiến thức HVHKVN 

ĐH Tôn 

Đức 

Thắng 

ĐH 

Thương 

mại 

ĐH 

Kinh tế 

tài 

chính 

 Tổng  120 128 131 132 

1 Giáo dục đại cương 34 38 43 28 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 76 90 88 104 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 20 27 25 36 

2.2 Kiến thức ngành 24 
50 39 

30 

2.3 Kiến thức chuyên ngành 24 32 

2.4 Kiến thức bổ trợ 8 3 14 6 

2.5 

Thực tập và viết khóa luận tốt 

nghiệp (hoặc học phần thay 

thế khóa luận) 

10 10 10 - 

+ Ngoài nước:  

- Singapore University of Social Sciences: Cử nhân quản lý nguồn nhân lực. 

Sinh viên phải hoàn thành tổng cộng 130 đơn vị tín chỉ để tốt nghiệp trong 4 năm. Trong 

đó 100 tín chỉ cho kiến thức chuyên ngành, 10 tín chỉ cho kiến thức về phát triển Con 

người, 10 tín chỉ tự chọn, 10 tín chỉ cho khóa luận tốt nghiệp. https://www.suss.edu.sg 

Bảng 9: Các Học phần chuyên ngành mới trong chương trình của các trường 

 

STT Tên môn học HVHKVN 

Singapore 

University 

of Social 

Sciences 

1 Business Skills and Management x x 

2 Quantitative Analysis in Management x  

3 Statistics x x 

4 Fundamentals of Management x  

5 Strategic Management x  

6 Project Management x x 

7 Business Excellence  x 

8 Essentials of Financial Management x x 

9 Human Behaviour in Organisations x x 

10 Employment Law and Industrial Relations x x 

11 Training and Development x x 

12 Work Motivation  x 

13 Team Dynamics  x 

14 Total Reward Design and Management  x 

https://www.suss.edu.sg/
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STT Tên môn học HVHKVN 

Singapore 

University 

of Social 

Sciences 

15 Human Capital Measurement x x 

16 Talent Management x x 

17 Performance Management x x 

18 Leadership Development x x 

19 Workforce Planning x x 

20 Global Human Resource x x 

21 Assessment and Selection x x 

22 Interviewing Techniques  x 

23 Organizational Psychology x x 

24 
Sustainable Society Through Innovative 

Technology 
 x 

25 
Human Growth and Life-Span Development 

(Adulthood to Old Age) 
 x 

26 
Human resource management in Aviation 

industry  
x  

Bảng 10: So sánh chương trình đào tạo giữa HVHKVN và các đại học khác 

  
Các trường đại học đào 

tạo ngành QTNL 
Học viện Hàng không Việt Nam 

Số TC 125-135 120 

Thời gian đào tạo 4 năm 3.5-4 năm với 7-8 Học kỳ 

Hướng đào tạo 

Tuyển dụng 

Đào tạo và phát triển 

- 

o Quản trị giữ chân người lao 

động (Các trường nước ngoài đã 

đào tạo) 

o Quản trị nhân lực trong ngành 

HK (Đặc thù của HV) 

Môn học về  

kỹ năng 
Tích hợp trong CTDT 

Chuẩn đầu ra 

Trung tâm kỹ năm mềm phụ trách 

Nhận xét: So sánh số lượng tín chỉ của chương trình Quản trị nhân lực giữa 

HVHKVN và các trường Đại học khác của Việt Nam không có sự khác biệt lớn vì theo 

quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT thì tổng thời lượng cho chương trình 4 năm 

tối thiểu là 120 tín chỉ. Tùy theo mục tiêu mà mỗi chương trình, số tín chỉ nằm trong 

khoảng từ 120-150 tín chỉ. Bên cạnh đó, số lượng tín chỉ của của chương trình Quản trị 

nhân lực tại một số đại học trên thế giới cũng dao động từ 120 đến 130 tín chỉ.  

2.2.1.3. Tóm tắt chương trình đào tạo  
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2.2.1.3.1. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo 

Chương trình cử nhân Quản trị nhân lực đào tạo cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản và kiến thức nâng cao chuyên ngành đồng thời nhằm tạo ra những tri thức khoa 

học làm nền tảng cho đào tạo ở bậc cao hơn. Bên cạnh đó cử nhân Quản trị Nhân lực 

cũng có năng lực thực hiện hiệu quả các công việc của quản trị nguồn nhân lực như 

hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực doanh nghiệp; biết phân tích thiết 

kế công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc, 

lương thưởng và phúc lợi, sức khỏe và an toàn lao động; biết thiết lập, duy trì và phát 

triển quan hệ lao động doanh nghiệp...... Cử nhân Quản trị Nhân lực còn có kỹ năng 

phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về nhân sự, có năng lực tự học, nghiên cứu 

và học tập ở bậc học cao hơn. 

2.2.1.3.2. Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo 

- Kiến thức: Nắm vững những kiến thức lý luận chính trị, văn hóa, xã hội và nhân 

văn phù hợp với lĩnh vực quản trị nhân lực; Đào tạo người học có kiến thức nền tảng 

rộng và sâu về lĩnh vực quản trị nhân lực, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết 

các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực quản trị nguồn 

nhân lực.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các 

hoạt động liên quan đến chức năng quản trị nhân lực tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh 

tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và 

toàn cầu; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm 

thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành; Có kỹ 

năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập.  

- Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát 

triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; Có phẩm chất 

chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo 

yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng. 

2.2.1.3.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Sinh viên ngành Quản trị nhân lực sau khi tốt nghiệp có kiến thức về ngành và 

các năng lực sau: 
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Bảng 11: Chuẩn đầu ra về Kiến thức của CTĐT ngành Quản trị nhân lực 

STT 
Mã chuẩn 

đầu ra 
Chuẩn đầu ra về kiến thức  

1 K1 

Có kiến thức cơ bản về Triết học nói chung và triết học Mac-

Lênin nói riêng; có kiến thức tổng quan về hệ thống chính trị 

xã hội và về chủ nghĩa XHKH; hiểu từng tận về lịch sử Đảng 

cộng sản Việt Nam trong bối cảnh lịch sử thế giới, có kiến 

thức cơ bản về pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước 

và cơ quan đơn vị.  Nhận biêt, giải thích và có khả năng vận 

dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước 

2 K2 Có kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước 

3 K3 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và có thể áp dụng 

phục vụ chuyên môn trong quá trình công tác; có kiến thức tin 

học căn bản, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và 

phần mềm chuyên ngành, có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ 

bản hoặc tương đương; có trình độ ngoại ngữ tương đương 

TOEIC 500 

4 K4 
Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô 

5 K5 
Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh 

6 K6 

Biết sử đụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ quản trị nhân lực, biết sử đụng các phần 

mềm hỗ trợ cho việc lên kế hoạch, dự báo nhu cầu nhân lực 

tại các doanh nghiệp 

7 K7 

Nhận biết, diễn giải kiến thức quản trị nhân sự, có khả năng 

vận dụng, đưa vào thực tể nhằm đánh giá thực trạng hoạt động 

nhân sự của đơn vị doanh nghiệp, các quy trình chính sách về 

nhân sự, quy định luật về người lao động được ban hành 

8 K8 

Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích các báo cáo tình hình nhân 

sự, các quy trình, kế hoạch hoạt động nhân sự (tuyển dụng, 

đào tạo phát triển, ngân sách cho nhân sự...), báo cáo phân tích 

nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp 
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Bảng 12: Chuẩn đầu ra về Kỹ năng của CTĐT ngành Quản trị nhân lực 

STT 
Mã chuẩn 

đầu ra 
Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

1 S1 

Sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, 

photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công việc 

chuyên môn. 

2 S2 

Khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu… một 

vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả 

năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn 

bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài  

3 S3 

Khả năng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn đề ngắn; có khả 

năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết đúng 

về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản ngắn, đơn 

giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài; có khả năng đọc 

hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh liên quan đến ngành 

quản trị nhân lực.  

4 S4 

Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, 

phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công 

tác chuyên môn quản trị nhân lực 

5 S5 
Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết 

hợp, tham khảo ý kiến, để giải quyết các vấn đề phức tạp 

6 S6 

Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết 

hợp, tham khảo ý kiến, để giải quyết các vấn đề phức tạp liên 

quan đến chuyên ngành quản trị nhân lực 

7 S7 

Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết 

công việc.  

8 S8 

Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước ngoài nâng cao 

hiệu quả giải quyết công việc. 

Bảng 13: Chuẩn đầu ra về Năng lực tự chủ và trách nhiệm của CTĐT ngành 

Quản trị nhân lực 

Stt 
Mã chuẩn 

đầu ra 
Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm 

1 A1 

Có khả năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả năng 

phối hợp làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn 

phức tạp; có năng lực tổ chức một hoặc nhiều nhóm làm việc 

để giải quyết một hay vài công việc cụ thể 

2 A2 

Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo về môi trường; 

tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc 

làm thiết thực, 

3 A3 

Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần đoàn kết, 

tương thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể trên lợi 

ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc.  
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4 A4 
Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn luyện sức 

khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao. 

2.2.1.3.4. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

Khối lượng toàn khóa 120 tín chỉ (Chưa tính: Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh), trong đó: 

+ Kiến thức giáo dục đại cương: 34 tín chỉ  

- Lý luận chính trị: 11 tín chỉ 

- Toán - tin, Khoa học tự nhiên, Xã hội và Nhân văn: 11 tín chỉ  

- Ngoại ngữ: 12 tín chỉ 

- Giáo dục thể chất: 5 tín chỉ (Không tích lũy) 

- Giáo dục Quốc phòng an ninh: 11 tín chỉ (Không tích lũy) 

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 76 tín chỉ bao gồm: 

- Kiến thức cơ sở ngành: 20 tín chỉ 

- Kiến thức ngành: 24 tín chỉ 

- Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ 

- Kiến thức bổ trợ: 8 tín chỉ 

- Thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận hoặc học các học phần thay thế khóa 

luận: 10 tín chỉ. 

2.2.1.3.5. Quy chế đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Quy chế đào tạo 

Đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ được quy định tại TT 08/2021/BGD-ĐT. 

Điều kiện tốt nghiệp:  

- Tích lũy đủ số lượng 120 tín chỉ của chương trình đào tạo;  

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất;  

- Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đáp ứng được công việc; 

- Có trình độ Tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-

BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . 

Các chứng chỉ quy định nêu trên, do Học viện Hàng không Việt Nam cấp 

hoặc các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. 

2.2.1.3.6. Cơ hội việc làm và khả năng nâng cao trình độ 

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí việc làm sau: 
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Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định mức, 

quản trị tiền lương, quan hệ lao động … ở phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc 

tất cả các ngành nghề. 

Chuyên viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ 

việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động... 

Chuyên viên trong các phòng Tổ chức Nhân sự của các cơ quan quản lý nhà 

nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội; Chuyên viên ở Sở hoặc Phòng 

Lao động – Thương binh – xã hội tại các địa phương; Nghiên cứu viên trong các Viện 

nghiên cứu về lao động, xã hội, tiền lương, công đoàn...; 

Làm việc tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, học viên; Các viện nghiên cứu 

về quản trị nhân lực, viện nghiên cứu có bộ phận nghiên cứu về quản trị nhân lực. 

Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị. Sinh viên sau khi tốt 

nghiệp có khả năng học tập: 

- Tiếp tục học lên các bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ) ngành Quản trị nhân lực và 

học các ngành khác thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý tại các trường đại 

học trong nước và quốc tế; 

- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng 

với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân lực ở đơn vị công 

tác cụ thể; 

- Sinh viên sau khi tổt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp và có 

thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế về nhân sự; 

- Tiếp tục học liên thông ngang sang các ngành khác. 

2.2.1.3.7. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Tổng khối lượng toàn khóa 120 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục 

Quốc phòng - an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
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Bảng 14: Cấu trúc chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

STT Khối kiến thức 
Số tín 

chỉ 
Tỷ lệ % 

1 Giáo dục đại cương 34 28% 

1.1 Lý luận chính trị 11  

1.2 Toán - tin và Khoa học TN, KHXH và nhân văn 11  

1.3 Ngoại ngữ 12  

1.4 Giáo dục thể chất (không tích lũy) (5) - 

1.5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (không tích lũy) (11) - 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 76 63% 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 20  

2.2 Kiến thức ngành 24  

2.3 Kiến thức chuyên ngành 24  

2.4 Kiến thức bổ trợ 08  

2.5 
Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (hoặc học 

phần thay thế khóa luận) 
10 8% 

Tổng số 120 100% 

2.2.2. Kế hoạch đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

2.2.2.1. Tiến trình đào tạo các học phần trong chương trình 

Ngành Quản trị nhân lực đào tạo trong thời gian 4 năm được thực hiện trong 8 

học kỳ với tổng khối lượng toàn khóa 120 tín chỉ như sau: Học kỳ 1: 15 tín chỉ; Học 

kỳ 2: 16 tín chỉ; Học kỳ 3: 16 tín chỉ; Học kỳ 4: 16 tín chỉ; Học kỳ 5: 16 tín chỉ; Học 

kỳ 6: 15 tín chỉ; Học kỳ 7: 16 tín chỉ; Học kỳ 8: 10 tín chỉ.  
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Bảng 15: Số tín chỉ bắt buộc và tự chọn của chương trình đào tạo ngành Quản trị  

nhân lực 

STT Khối kiến thức 

Số tín chỉ 

Tỷ lệ 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

1 Giáo dục đại cương 34 34 0 28% 

1.1. Kiến thức chung 23 23 0 19% 

1.2. 
Toán - tin và Khoa học TN, KHXH và 

nhân văn 
11 11 0 9% 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 76 51 25 63% 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 20 20 0 17% 

2.2. Kiến thức ngành 24 15 9 20% 

2.3. Kiến thức chuyên ngành 24 12 12 20% 

2.4. Kiến thức bổ trợ 8 4 4 7% 

2.5 
Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp 

(hoặc học phần thay thế khóa luận) 
10 10 0 8% 

Tổng cộng 120 95 25 100% 
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2.2.2.2. Kế hoạch đào tạo các học kỳ trong chương trình 

Bảng 16: Kế hoạch đào tạo theo học kỳ 

ST

T 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

giờ 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/Thực 

hành 

Tự 

học 
Ghi chú 

HỌC KỲ 1 15      

1 Triết học Mác - Lênin 3 45 30 15 90  

2 Tiếng Anh 1 3 45 30 15 90  

3 Kinh tế vi mô 3 45 30 15 90  

4 Xác suất thống kê 4 60 45 15 120  

5 Pháp luật đại cương 

2 30 22 8 60 

Chọn 1 

trong 2 

môn 
6 

Lý luận Nhà nước và 

pháp luật 

7 
Giáo dục thể chất 1 – 

Sức nhanh 
     Không 

tích lũy 

8 Quốc phòng – An ninh      Không 

tích lũy 

HỌC KỲ 2 16      

1 Kinh tế chính trị 2 30 20 10 60  

2 Tiếng anh 2 3 45 30 15 90  

3 Kinh tế vĩ mô 3 45 30 15 90  

4 Quản trị học 3 45 30 15 90  

5 Tâm lý học đại cương 

2 30 22 8 60 

Chọn 1 

trong 2 

môn 
6 Nhân học đại cương 

7 Tin học đại cương 

3 45 30 15 90 

Chọn 1 

trong 2 

môn 
8 Tin học ứng dụng 

9 Giáo dục thể chất 2       

HỌC KỲ 3 16      

1 CNXH Khoa học 2 30 22 8 60  

2 
Dẫn luận phương pháp 

NCKH 
2 30 22 8 60  

3 Nguyên lý kế toán 3 45 30 15 90  

4 Nguyên lý thống kê 3 45 30 15 90  

5 Quản trị dự án 3 45 30 15 90  

6 Tiếng anh 3 3 45 30 15 90  

7 Giáo dục thể chất 3       

HỌC KỲ 4 16      

1 Lịch sử ĐCSVN 2 30 22 8 60  

2 Tiếng anh 4 3 45 30 15 90  

3 
Phân tích định lượng 

trong quản trị 
3 45 22 8 60  

4 Quản trị nguồn nhân lực 3 45 30 15 90  

5 Luật lao động 3 30 22 8 60  

6 Tổng quan HKDD 2 30 22 8 60  

7 Giáo dục thể chất 4       
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ST

T 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

giờ 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/Thực 

hành 

Tự 

học 
Ghi chú 

HỌC KỲ 5 16      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 22 8 60  

2 Hành vi tổ chức 3 45 30 15 90  

3 Quản trị chiến lược 3 45 30 15 90  

4 
Môn tự chọn kiến thức 

ngành 1 
3 45 30 15 90  

5 
Môn tự chọn kiến thức 

chuyên ngành 1 
3 45 30 15 90  

6 
Môn tự chọn kiến thức 

bổ trợ 1 
2 30 22 8 60  

7 Giáo dục thể chất 5       

HỌC KỲ 6 15      

1 
Hoạch định và tuyển 

dụng 
3 45 30 15 90  

2 Đào tạo và phát triển 3 45 30 15 90  

3 
Môn tự chọn kiến thức 

ngành 3 
3 45 30 15 90  

4 
Môn tự chọn kiến thức 

ngành 2 
3 45 30 15 90  

5 
Môn tự chọn kiến thức 

chuyên ngành 2 
3 45 30 15 90  

HỌC KỲ 7 16      

1 Quản trị tiền lương 3 45 30 15 90  

2 
Quản trị hiệu quả công 

việc 
3 45 30 15 90  

3 
Quản trị giữ chân người 

lao động 
3 45 30 15 90  

4 
Môn tự chọn kiến thức 

chuyên ngành 3 
3 45 30 15 90  

5 
Môn tự chọn kiến thức 

bổ trợ 2 
2 30 22 8 60  

6 Văn hóa doanh nghiệp 2 30 22 8 60  

HỌC KỲ 8 10      

1 Thực tập tốt nghiệp 4   60   

2 Khóa luận tốt nghiệp 6   90   

 Học phần thay thế khóa 

luận tốt nghiệp 

      

 + Thương lượng và đàm 

phán 
3 45 30 15 90  

 + Nghệ thuật lãnh đạo 3 45 30 15 90  

 

2.2.2.3. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình
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Bảng 17: Danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo QTNL 

(Cập nhật theo thông tư 02/2022/TT-BGDĐT) 

Số 

TT  
Họ và tên  Học phần/môn học giảng dạy  

Thời gian giảng dạy 

(học kỳ, năm học)  

Số tín chỉ  Giảng viên cơ hữu 

ngành phù hợp chủ 

trì xây dựng, thực 

hiện chương 

trình/chuyên môn 

phù chủ trì giảng 

dạy/hướng dẫn luận 

văn, luận án  

Bắt buộc  Tự chọn  

Học 

trực 

tiếp  

Học 

trực 

tuyến  

Học 

trực 

tiếp  

Học 

trực 

tuyến  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

Tiến sĩ đứng ngành        

1 TS. Bùi Nhất Vương 

Kiến thức chuyên ngành: Hoạch định 

và tuyển dụng, Đào tạo và phát triển, 

Quản trị hiệu quả công việc, Quản trị 

tiền lương, Quản trị giữ chân người lao 

động 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

Tiến sĩ cơ hữu chủ trì giảng dạy        

2 TS. Lâm Thành Nam 
Khối kiến thức chung: Tiếng anh 1, 

Tiếng anh 2, Tiếng anh 3, Tiếng anh 4 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

3 TS. Nguyễn Mạnh Tuân Khối kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi 

mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, 

Quản trị học, Nguyên lý thống kê… 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 4 TS. Nguyễn Hữu Cung 

5 
PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao Kiến thức ngành: Quản trị chiến lược, 

Quản trị dự án, Quản trị Marketing, Khởi 

nghiệp, Trách nhiệm xã hội DN… 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
    

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
6 TS. Trần Vĩ 

7 TS. Nguyễn Thu Hằng 

8 TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 
Khối kiến thức bổ trợ: Tổng quan hàng 

không dân dụng, Dẫn luận Phương pháp 

Theo kế hoạch chuẩn 

của CTDT 
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7 TS. Vũ Lê Hương 

nghiên cứu khoa học, Thương mại điện 

tử, Hệ thống thông tin nhân lực… 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

Giảng viên cơ hữu tham gia giảng 

dạy 
       

1 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Triết học Mác – Lênin  

(Philosophy of Marxism and Leninism) 
HK1, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

2 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political 

Economics of Marxism and Leninism) 
HK2, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

3 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Chủ nghĩa xã hội Khoa học (Scientific 

Socialism) 
HK1, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

4 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Lịch sử đảng 

(History of Vietnamese Communist 

party) 

HK2, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

5 
ThS. Nguyễn Xuân Thể 

ThS. Huỳnh Quốc Thịnh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh (HoChiMinh 

Ideology) 
HK1, Năm 3 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

6 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

Tiếng Anh 1 (English 1) HK1, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

7 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

Tiếng Anh 2 (English 2) HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

8 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

Tiếng Anh 3 (English 3) HK1, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

TS. Lâm Thành Nam 

9 

ThS. Phan Thị Anh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Thư 

ThS. Nguyễn Hạnh Minh 

TS. Lâm Thành Nam 

Tiếng Anh 4 (English 4) HK2, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

10 
ThS. Đặng Thục Hiền 

ThS. Bùi Thị Lan Anh 

Lý thuyết xác suất - thống kê 

(Statistics Probability Theory) 
HK1, Năm 1 3,5 1,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

11 
ThS. Phan Thành Trung 

ThS. Lê Thị Khánh Hòa 

Pháp luật đại cương 

(Fundamentals of Law) 
HK1, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

12 
ThS. Đỗ Hoàng Anh 

ThS. Lê Thị Khánh Hòa 

Lý luận Nhà nước và pháp luật 

(Theories of State and Law) 
HK1, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

13 
ThS. Hồ Huỳnh Phong 

ThS. Ngô Minh Nhựt 

Tin học đại cương 

(Basic Information Technology) 
HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

14 
ThS. Hồ Huỳnh Phong 

ThS. Ngô Minh Nhựt 

Tin học ứng dụng 

(Applied Computer Science) 
HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

15 

Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

ThS. Dương Văn Quế 

Tâm lý học đại cương 

(Fundamentals of Psychology) 
HK2, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

16 

Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

ThS. Dương Văn Quế 

Nhân học đại cương 

(Introduction to Anthropology) 
HK2, Năm 1 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

17 

ThS. Lê Thị Châu Kha 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 

Kinh tế vi mô (Microeconomic) HK1, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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ThS. Võ Thị Hiếu 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

18 

ThS. Lê Thị Châu Kha 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 
Kinh tế vĩ mô (Macroeconomic) HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

ThS. Võ Thị Hiếu 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

19 

TS. Bùi Nhất Vương 
Dẫn luận Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

(Introduction to Research Methods) 

HK1, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

20 

TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

TS. Nguyễn Thu Hằng 
Nguyên lý kế toán (Principles of 

Accounting) 
HK1, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

ThS. Võ Thị Hiếu 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

21 

ThS. Đỗ Uyên Tâm 

Nguyên lý thống kê 

(Statistical Analysis) 
HK1, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

22 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

ThS. Nguyễn Duy Tân 

Quản trị học (Fundamentals of 

Management) 
HK2, Năm 1 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 

23 
TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Đỗ Uyên Tâm 

Phân tích định lượng trong quản trị 

(Quantitative Analysis in Management) 
HK2, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

24 

ThS. Phan Thị Kim Mai 

Quản trị nguồn nhân lực  

(Human Resources Management) 
HK2, Năm 2 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

ThS. Phan Thành Trung 

ThS. Đoàn Thị Kim Thanh 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

25 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

ThS. Nguyễn Duy Tân 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

Quản trị chiến lược (Strategic 

Management) 
HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

26 

ThS. Hoàng Thị Kim Quy 

Hành vi tổ chức (Organizational 

Behavior) 
HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

27 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

TS. Trần Vĩ 

Quản trị dự án (Project Management) HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

28 
ThS. Phan Thành Trung 

ThS. Lê Thị Khánh Hòa 
Luật lao động (Labour Law) HK1, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

29 

ThS. Trần Diệu Hằng 

PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

ThS. Đoàn Thị Kim Thanh 

Quản trị Marketing 

(Marketingmanagement) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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30 

TS. Nguyễn Hữu Cung 

ThS. Phạm Hữu Hà 

TS. Nguyễn Mạnh Tuân 

Quản trị tài chính (Financial 

Management) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

31 

TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Quản trị quan hệ lao động 

(Labor Relationship Management) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

32 ThS. Đỗ Uyên Tâm 
Trách nhiệm xã hội DN 

(Corporate social responsibility) 
HK1, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

33 ThS. Nguyễn Minh Tân Khởi nghiệp (Entrepreneurship) HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

34 Ths. Nguyễn Minh Tân 
Lập kế hoạch kinh doanh (Business 

Planning) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

35 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 
Tâm lý học Quản trị 

(The psychology of management) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

ThS. Dương Văn Quế 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

36 

TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Hoạch định và tuyển dụng 

(HR Planning and Recruitment) 
HK2, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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37 

ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Đào tạo & phát triển nhân viên (HR 

Training and development) 
HK2, Năm 3 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Dung 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

38 
ThS. Đỗ Uyên Tâm 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

Quản trị hiệu quả công việc 

(Performance Management) 
HK1, Năm 4 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

39 

ThS. Nguyễn Nữ Tường 

Vi 
Quản trị tiền lương 

(Payment Management) 
HK1, Năm 4 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

40 ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 
Quản trị giữ chân người lao động 

(Managing employee retention) 
HK1, Năm 4 2 1   

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

41 ThS. Phan Thành Trung 

Quản trị nhân sự trong ngành HK  

(Human resource management in 

Aviation Industry) 

HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

42 

ThS. Phan Thị Kim Mai 

Bảo hiểm xã hội (Social Insurance) HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

43 
ThS. Bùi Vũ Lương 

ThS. Nguyễn Nam Thanh 
Quan hệ công chúng (Public relations) HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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44 ThS. Phan Thị Kim Mai 
An sinh xã hội 

(Social Welfare) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

45 
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 

Môi trường và an toàn lao động 

(Working Environment and Safety) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

46 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 

ThS. Nguyễn Trần Thanh 

Thuần 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế 

(International HR Management) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

47 

TS. Bùi Nhất Vương 

Quản trị sự thay đổi (Change 

Management) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Ao Thu Hoài 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

48 

ThS. Huỳnh Diệp Trâm 

Anh 

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 
Hệ thống thông tin nhân lực (HR 

Information System) 
HK2, Năm 3   2 1 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

TS. Phạm Xuân Kiên 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

49 

ThS. Nguyễn Mai Duy 

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh 

Hằng 

Tổng quan về HKDD (Air Transport 

Fundamentals) 
HK2, Năm 2 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

50 

ThS. Trần Diệu Hằng 

ThS. Phạm Thị Cúc 

Phương 

Văn hóa doanh nghiệp (Organizational 

Culture) 
HK1, Năm 4 1,5 0,5   

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

51 
PGS. TS. Hà Nam Khánh 

Giao 

Giao tiếp kinh doanh  

(Business Communication) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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ThS. Phạm Thị Cúc 

Phương 

52 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

ThS. Phạm Thị Cúc 

Phương 

ThS. Phan Thành Trung 

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (Contract 

Drafting Skills) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

53 

TS. Vũ Lê Hương 

Thương mại điện tử 

(E-Commerce) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

TS. Phạm Xuân Kiên 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

54 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

ThS. Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Giới và phát triển 

(Gender and Development) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

55 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 
Quản trị văn phòng  

(Office administration management) 
HK1, Năm 4   1,5 0,5 

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

ThS. Nguyễn Nam Thanh 

Giảng viên cơ hữu 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 

56 TS. Bùi Nhất Vương 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thư 

ThS. Hoàng Thị Kim Quy 

ThS. Hoàng Thị Kim Thoa 

ThS. Đỗ Uyên Tâm 

ThS. Nguyễn Nữ Tường 

Vi 

Thực tập nghề nghiệp (Internship) HK2, Năm 4 4    

Giảng viên cơ hữu chủ  

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

hướng dẫn luận văn 

57 Khóa luận tốt nghiệp (Thesis) HK2, Năm 4 6    
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ThS. Phan Thị Kim Mai 

ThS. Lê Khánh Nhật 

ThS. Nguyễn Minh Tân 

ThS. Võ Thị Hiếu 

58 
ThS. Hoàng Thị Kim Quy 

ThS. Nguyễn Quỳnh Nga 

Thương lượng và đàm phán (Business 

Negotiation) 
HK2, Năm 4 3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

59 

TS. Bùi Nhất Vương 

Nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) HK2, Năm 4 3    

Giảng viên cơ hữu chủ 

trì xây dựng, thực hiện 

chương trình đào tạo 

TS. Ao Thu Hoài 

Giảng viên thỉnh giảng 

chuyên môn phù hợp 

chủ trì giảng dạy 
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2.2.2.4. Tóm tắt khối lượng tín chỉ và nội dung các học phần 

Bảng 18: Tóm tắt khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo  

ngành Quản trị nhân lực 

Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Khối lượng kiến thức 

(giờ) 
Ghi chú 

TC LT 
T

H 

Tự 

học 
 

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  34         

1.1 Kiến thức chung 23         

1 THML 
Triết học Mác – Lênin  

(Philosophy of Marxism and Leninism) 
3 30 15 90   

2 
KTCTM

L 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political 

Economics of Marxism and Leninism) 
2 22 8 60  THML 

3 
CNXHK

H 

Chủ nghĩa xã hội Khoa học (Scientific 

Socialism) 
2 22 8 60 

KTCTM

L 

4 
LSDCSV

N 

Lịch sử đảng 

(History of Vietnamese Communist party) 
2 22 8 60 

CNXHK

H 

5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh (HoChiMinh Ideology) 2 22 8 60 
LSDCSV

N 

6 ENG01 Tiếng Anh 1 (English 1) 3 30 15 90  

7 ENG02 Tiếng Anh 2 (English 2) 3 30 15 90  

8 ENG03 Tiếng Anh 3 (English 3) 3 30 15 90  

9 ENG04 Tiếng Anh 4 (English 4) 3 30 15 90  

 Giáo dục thể chất (Không tính vào tổng số TC của 

CTDT) 
5      

 GDTC01 
Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh 

(Physical Education 1) 
1      

 GDTC02 
Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ truyền VN 

(Physical Education 2) 
1      

 GDTC03 
Giáo dục thể chất 3- Aerobic 

(Physical Education 3) 
1      

 GDTC04 
Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền 

(Physical Education 4) 
1      

 GDTC05 
Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ 

(Physical Education 5) 
1      

 Giáo dục Quốc phòng và  An ninh  

(Không tính vào tổng số TC của CTDT) 
11      

 GDQP01 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1  

(Military Training 1) 
2      

 GDQP02 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2  

(Military Training 2) 
3      

 GDQP03 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 

(Military Training 3) 
3      



 

57 

 

Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Khối lượng kiến thức 

(giờ) 
Ghi chú 

TC LT 
T

H 

Tự 

học 
 

 GDQP04 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 4 

(Military Training 4) 
3     

1.2 Toán - tin và Khoa học TN, KHXH và nhân văn 11     

10 LTXSTK 
Lý thuyết xác suất - thống kê 

(Statistics Probability Theory) 
4 45 15 120  

11 PLDC 
Pháp luật đại cương 

(Fundamentals of Law) 
2 22 8 60  

12 LLNNPL 
Lý luận Nhà nước và pháp luật 

(Theories of State and Law) 

13 THDC 
Tin học đại cương 

(Basic Information Technology) 
3 30 15 90  

14 THAD 
Tin học ứng dụng 

(Applied Computer Science) 

15 TLHDC 
Tâm lý học đại cương 

(Fundamentals of Psychology) 
2 22 8 60  

16 NHDC 
Nhân học đại cương 

(Introduction to Anthropology) 

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 76      

2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành 20      

  Bắt buộc: 20      

17 33000 Kinh tế vi mô (Microeconomic) 3 30 15 90   

18 33001 Kinh tế vĩ mô (Macroeconomic) 3 30 15 90 33000 

19 33002 
Dẫn luận Phương pháp nghiên cứu khoa học 

(Introduction to Research Methods) 
2 22 8 60   

20 33003 Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting) 3 30 15 90   

21 33004 
Nguyên lý thống kê 

(Statistical Analysis) 
3 30 15 90 

LTXSTK

  

22 33005 Quản trị học (Fundamentals of Management) 3 30 15 90   

23 33006 
Phân tích định lượng trong quản trị 

(Quantitative Analysis in Management) 
3 30 15 90 33002  

2.2 Khối kiến thức ngành 24      

  Bắt buộc: 15      

24 33007 
Quản trị nguồn nhân lực  

(Human Resources Management) 
3 30 15 90 33005  

25 33008 Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 30 15 90  

26 33009 Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) 3 30 15 90 33005  

27 33010 Quản trị dự án (Project Management) 3 30 15 90  

28 33011 Luật lao động (Labour Law) 3 30 15 90 PLĐC  

  Tự chọn: Chọn 4 trong các môn sau 9      

29 33012 
Quản trị Marketing 

(Marketingmanagement) 
3 30 15 90  

30 33013 Quản trị tài chính (Financial Management) 3 30 15 90   
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Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Khối lượng kiến thức 

(giờ) 
Ghi chú 

TC LT 
T

H 

Tự 

học 
 

31 33014 
Quản trị quan hệ lao động 

(Labor Relationship Management) 
3 30 15 90  

32 33015 
Trách nhiệm xã hội DN 

(Corporate social responsibility) 
3 30 15 90   

33 33016 Khởi nghiệp (Entrepreneurship) 3 30 15 90   

34 33017 Lập kế hoạch kinh doanh (Business Planning) 3 30 15 90   

35 33018 
Tâm lý học Quản trị 

(The psychology of management) 
3 30 15 90  

2.3 Kiến thức chuyên ngành 24      

  Bắt buộc 15      

36 33019 
Hoạch định và tuyển dụng 

(HR Planning and Recruitment) 
3 30 15 90   

37 33020 
Đào tạo & phát triển nhân viên (HR Training 

and development) 
3 30 15 90   

38 33021 
Quản trị hiệu quả công việc (Performance 

Management) 
3 30 15 90   

39 33022 
Quản trị tiền lương 

(Payment Management) 
3 30 15 90   

40 33023 
Quản trị giữ chân người lao động (Managing 

employee retention) 
3 30 15 90   

  Tự chọn: Chọn 3 trong các môn sau 9      

41 33024 
Quản trị nhân sự trong ngành HK  (Human 

resource management in Aviation Industry) 
3 30 15 90 33031 

42 33025 Bảo hiểm xã hội (Social Insurance) 3 30 15 90  

43 33026 Quan hệ công chúng (Public relations) 3 30 15 90  

44 33027 
An sinh xã hội 

(Social Welfare) 
3 30 15 90  

45 33028 
Môi trường và an toàn lao động (Working 

Environment and Safety) 
3 30 15 90   

46 33029 
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (International 

HR Management) 
3 30 15 90   

47 33030 Quản trị sự thay đổi (Change Management) 3 30 15 90   

48 33031 
Hệ thống thông tin nhân lực (HR Information 

System) 
3 30 15 90   

2.4 Khối kiến thức bổ trợ 8      

  Bắt buộc: 4      

49 33032 
Tổng quan về HKDD (Air Transport 

Fundamentals) 
2 22 8 60   

50 33033 Văn hóa doanh nghiệp (Organizational Culture) 2 22 8 60   

 Tự chọn: Chọn 2 trong các môn sau 4      

51 33034 
Giao tiếp kinh doanh  

(Business Communication) 
2 22 8 60  



 

59 

 

Số 

TT 

Mã số  

học phần 
Môn học 

Khối lượng kiến thức 

(giờ) 
Ghi chú 

TC LT 
T

H 

Tự 

học 
 

52 33035 
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (Contract Drafting 

Skills) 
2 22 8 60   

53 33036 
Thương mại điện tử 

(E-Commerce) 
2 22 8 60  

54 33037 
Giới và phát triển 

(Gender and Development) 
2 22 8 60  

55 33038 
Quản trị văn phòng  

(Office administration management) 
2 22 8 60   

2.5. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10      

56 33039 Thực tập nghề nghiệp (Internship) 4      

57 33040 Khóa luận tốt nghiệp (Thesis) 6      

58 Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6      

59 33041 
Thương lượng và đàm phán (Business 

Negotiation) 
3 30 15 90   

60 33042 Nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) 3 30 15 90   

Tổng cộng (Không tính TC Giáo dục Thể chất và Giáo dục QP-AN) 120      

MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN  

1. Môn học:    Triết học Mác – Lênin 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần Triết học – Mác – Lênin là học phần bắt buộc, được giảng dạy đầu tiên 

trong các học phần lý luận chính trị. Học phần cung cấp những quan điểm duy vật biện 

chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành 

thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho 

người học. 

2. Môn học:    Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và 

nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Nội dung gồm 6 

chương, trong đó chương 1 bàn về: đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế 
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chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt 

lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hành hóa, thị trường 

và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.  

3. Môn học:   Chủ nghĩa xã hội Khoa học  

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị 

Học phần thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương trong khối kiến thức cơ bản 

về lý luận chính trị.Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội 

khoa học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa 

xã hội khoa học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về chủ nghĩa xã hội và thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ 

nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. 

Môn học có mối quan hệ trực tiếp tới việc giáo dục lập trường, tư tưởng cho sinh 

viên, cũng như cung cấp kiến thức chuyên sâu cho sinh viên trong cách nhìn nhận các 

vấn đề chính trị xã hội. 

4. Môn học:   Lịch sử đảng CSVN 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: CNKH xã hội 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam cụ thể: về sự ra đời của Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc 

kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc; về quá trình lãnh đạo cả nước 

quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới hiện nay. 

5. Môn học:   Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: Lịch sử DCSVN 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đối tượng, phương 

pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình 

thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 

Đảng Cộng sản và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết 

dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.  

6. Môn học:    Tiếng Anh 1 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

  Học phần Tiếng Anh 1 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm 

tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy tích hợp kĩ năng, 

tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần thiết để giao tiếp trong 

tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần này giúp người học 

rèn luyện được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình 

huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng thú người học và những hoạt động 

giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống 

từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao 

tiếp đời thực. 

7. Môn học:    Tiếng Anh 2 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

  Học phần Tiếng Anh 2 nhằm cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm 

tiếng Anh qua các ngữ liệu học tập đa dạng, sinh động với kỹ thuật dạy tích hợp kĩ năng, 

tích hợp ngôn ngữ với từng chủ điểm và mục đích sử dụng cần thiết để giao tiếp trong 

tình huống đối thoại thông dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, học phần này giúp người học 

rèn luyện được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh qua những chủ đề, tình 

huống sử dụng ngôn ngữ thông dụng khơi gợi hứng thú người học và những hoạt động 

giao tiếp, đóng vai, thảo luận, thuyết trình, trò chơi giúp kích hoạt và vận dụng hệ thống 

từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đã học nhằm phục vụ cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao 
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tiếp đời thực. 

8. Môn học:    Tiếng Anh 3 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

 Đây là học phần thứ 3 trong số 4 học phần ngoại ngữ dành cho sinh viên không 

chuyên tiếng Anh. Người học củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, 

từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 1 và 2 nhằm tạo nền tảng vững chắc 

cho học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp theo. Học phần Tiếng Anh 3 bao gồm năm 

đơn vị bài học (Unit 1-5) đầu tiên trong giáo trình English File trình độ Intermediate, 3rd 

edition của nhà xuất bản ĐH Oxford. Học phần cung cấp kiến thức về ngôn ngữ tương 

đương cấp độ tiền B1 (theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu - CEFR) gồm 

kiến thức từ vựng, ngữ pháp, phát âm, đồng thời rèn luyện cho sinh viên 4 kĩ năng nghe, 

nói, đọc, viết, và có thể vận dụng tiếng Anh để thực hiện giao tiếp và xử lý tình huống 

theo những nội dung gần gũi với cuộc sống như thức ăn đồ uống, gia đình, sử dụng tiền, 

thế giới, thể thao, quan điểm về giới, thành công và thất bại, các mối quan hệ xã hội, 

v.v.  Sau khi hoàn tất học phần, người học nắm vững kiến thức ngôn ngữ và phát huy 

tối đa các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ có sự liên hệ bản thân, thực tế cuộc sống và công 

việc trong tương lai, đồng thời có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, lãnh đạo 

nhóm. 

9. Môn học:    Tiếng Anh 4 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

              Học phần này là học phần cuối cùng trong số 4 học phần ngoại ngữ dành cho 

sinh viên không chuyên tiếng Anh. Người học củng cố và mở rộng phần kiến thức ngôn 

ngữ (ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm) đã học ở các học phần Tiếng Anh 1-3 nhằm tạo nền 

tảng vững chắc cho học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp theo. Học phần Tiếng Anh 4 

bao gồm năm đơn vị bài học (Units 6-10) nhằm cung cấp kiến thức tương đương cấp độ 

B1 và tiền B2 (theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu - CEFR) về ngôn ngữ 

của tiếng Anh, đồng thời rèn luyện cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết. Hoàn 

thành học phần này, người học có thể sử dụng tiếng Anh khá thành thạo để thực hiện 



 

63 

 

giao tiếp và xử lý tình huống ở cấp độ trung cấp theo những nội dung có chiều sâu như 

điện ảnh, giáo dục, gia đình, mua sắm, nghề nghiệp, kĩ năng sống, ý nghĩa của vẻ bề 

ngoài, truyền thông, người thành công, tội phạm, v.v. Sau khi hoàn tất học phần, người 

học nắm chắc các kiến thức ngôn ngữ được truyền đạt và vận dụng thành thạo các kỹ 

năng giao tiếp ngôn ngữ có sự liên hệ bản thân, thực tế cuộc sống và công việc trong 

tương lai, đồng thời có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm. 

10. Môn học:   Lý thuyết xác suất - thống kê 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 04 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần này trình bày cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giới hạn, tính liên 

tục, đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm một biến số; đạo hàm, vi phân, cực trị hàm 

nhiều biến và các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. 

Học phần này rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính giới hạn, đạo hàm, đạo hàm 

riêng, tích phân suy rộng, các phép toán trên ma trận, tính định thức, giải và biện luận 

hệ phương trình tuyến tính tổng quát và bài toán tìm cực trị hàm số nhiều biến. 

  Cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê, bao gồm: biến 

cố ngẫu nhiên, xác suất và các công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân 

phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết; đây là các kiến 

thức cần thiết để học môn Kinh tế lượng, ứng dụng vào các bài toán chuyên ngành và 

thực tế. Rèn luyện cho sinh viên tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải các bài toán xác 

suất và thống kê. Sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

  Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài toán quy hoạch tuyến tính, lập mô 

hình, phương pháp đơn hình để giải bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán đối ngẫu, 

bài toán vận tải và ứng dụng để giải một số bài toán tối ưu trong kinh tế, giao thông. 

11. Môn học:   Pháp luật đại cương 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: không 
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  Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về về nhà nước và pháp luật, nguồn 

gốc và bản chất nhà nước và pháp luật, về hệ thống pháp luật Việt Nam và một số ngành 

luật cụ thể, đồng thời trình bày các kiến thức về phòng chống tham nhũng, giúp cho sinh 

viên hiểu biết hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống sau khi ra trường 

công tác. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp 

và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực luật hàng không; sinh viên có khả năng làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

12. Môn học:   Lý luận Nhà nước và pháp luật 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: không 

Môn học trang bị cho sinh viên những lý thuyết về nguồn gốc, bản chât và kiểu nhà 

nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước; nguồn gốc, bản chất và kiểu pháp luật; 

chức năng và hình thức của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức 

pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

13. Môn học:   Tin học đại cương 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: không 

 Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về máy tính và cách thức tổ 

chức cũng như tìm kiếm dữ liệu trong máy tính và mạng Internet; các tính năng để soạn 

thảo và trình bày văn bản thông dụng; cách lập và xử lý dữ liệu trong bảng tính Excel 

đồng thời biết sử dụng công cụ hỗ trợ trong thuyết trình. 

14. Môn học:   Tin học ứng dụng 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: không 

Môn học Tin học Ứng dụng trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, 

hiểu được ý nghĩa và vai trị của cơ sở dữ liệu, kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ, sử 

dụng đuợc hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft Access mức độ căn bản để tạo 

cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu, tạo giao diện người dùng và tạo báo cáo 

15. Môn học:   Tâm lý học đại cương 
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Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: không 

 Học phần Tâm lý học đại cương cung cấp kiến thức về: những vấn đề chung của 

tâm lý học với tư cách là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; 

sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; đời sống tình cảm; ý chí 

và hành động ý chí; nhân cách và các thuộc tính phức hợp của nhân cách. Nội dung 

trọng tâm của học phần là mô tả các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, trình bày 

những quy luật nảy sinh hình thành, phát triển của các hiện tượng tâm lý, giúp người 

học nhận diện, nắm được các cơ chế hoạt động của hiện tượng tâm lý người. 

16. Môn học:   Nhân học đại cương 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: không 

  Nhân học đại cương mà môn học nền tảng dành cho sinh viên các ngành thuộc 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức 

về các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến cuộc sống con người như quá trình tiến hóa của 

loài người về mặt sinh học và văn hóa; các yếu tố do con người tạo ra và tác động mạnh 

mẽ đến xã hội loài người như văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, kinh tế…; các tổ chức xã hội 

mà con người là thành viên như tộc người, các hiệp hội, thân tộc – hôn nhân – gia đình… 

Nhân học xem xét tất cả các vấn đề đó đã tác động đến cuộc sống con người trong các 

xã hội khác nhau như thế nào. Thông qua môn học, sinh viên sẽ có kiến thức tổng quát 

về con người dưới cách tiếp cận toàn diện của Nhân học để có nền tảng kiến thức học 

tập các môn học khác trong chương trình đào tạo 

Môn học:   Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh  

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 01 

Điều kiện tiên quyết: không 

           Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ bản về sức nhanh, trong đó 

có cự ly 100m trong môn Điền kinh (đặc điểm sinh lí trong các hoạt động sức nhanh, 

nguyên lý kỹ thuật, phòng ngừa và điều trị chấn thương, tổ chức thi đấu).  
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Môn học:   Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ truyền VN 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 01 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó có hệ thống căn bản của 

võ thuật, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ bằng 

chân, bộ ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn sau), các đòn thế tự vệ; Biết cách tổ 

chức thi đấu, phòng ngừa và điều trị chấn thương trong hoạt động Thể thao… 

Môn học:   Giáo dục thể chất 3- Aerobic 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 01 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên tục các động tác Thể dục 

với âm nhạc. Các cấu trúc chuyển động phức tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các động 

tác và có cường độ cao. Thông qua cách giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành giúp cho 

người học nắm được các kỹ thuật cơ bản của môn Thể dục nhịp điệu, rèn luyện các tố 

chất thể lực của cơ thể, học được các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm việc theo 

nhóm và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương… 

Môn học:   Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 01 

Điều kiện tiên quyết: không 

 Học phần Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián tiếp. Vì vậy, ngoài 

việc giáo dục người học những kỹ năng thi đấu thông qua phát triển các tố chất thể lực 

(đặc biệt là sức mạnh - nhanh), các kỹ thuật cơ bản (Đệm bóng, Chuyền bóng cao tay 

trước mặt, Phát bóng, Đập và Chắn bóng) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người 

tập còn được rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm 

vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật bóng chuyền, người tập có khả năng thi đấu 

và tổ chức thi đấu bóng chuyền đúng 

Môn học:   Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ  

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 01 
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Điều kiện tiên quyết: không 

 Học phần Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì vậy ngoài việc 

giáo dục người học những kỹ năng thi đấu, thông qua phát triển các tố chất (đặc biệt là 

sức nhanh, sức mạnh) các kỹ thuật cơ bản (dẫn bóng, truyền bóng, ném rổ tại chỗ và di 

chuyển) và một số chiến thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh thần 

đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến 

thức về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện hành.  Các biện pháp phòng 

ngừa và điều trị chấn thương trong hoạt động Thể thao. 

17. Môn học:   Kinh tế vi mô 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần này trình bày, giải thích hành vi của các thành viên riêng lẻ trong nền 

kinh tế. Cụ thể, học phần cung cấp các kiến thức liên quan đến lý thuyết cung cầu; cơ 

chế hình thành giá cả của thị trường; độ co giãn của cầu, cung; lý thuyết về sản xuất, chi 

phí, lợi nhuận; các cấu trúc thị trường. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh 

giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động sự can thiệp của Chính phủ vào thị 

trường; quyết định tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng; quyết định sản xuất tối ưu của 

doanh nghiệp trong những thị trường khác nhau (cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền 

thuần túy); làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá nhân. 

18. Môn học:   Kinh tế vĩ mô 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 

Học phần Kinh tế vĩ mô là nội dung bắt buộc cho tất cả các chương trình đào tạo 

thuộc khối ngành kinh tế. Nội dung học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về sự khác 

biệt của các nền kinh tế, tổng sản lượng quốc gia, lạm phát, thất nghiệp, chính sách tài 

khóa, chính sách tiền tệ, chính sach ngoại thương, chính sách thu nhập…Bên cạnh đó 

còn cung cấp các kiến thức về các nền kinh tế đóng, mở, tỷ giá hối đoái và các vấn đề 

về xuất nhập khẩu. 

19. Môn học:   Dẫn luận Phương pháp nghiên cứu khoa học 
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Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học để phục vụ nhu cầu học tập và làm nghiên cứu ở bậc đại học; 

hướng dẫn sinh viên cách chọn đề tài; cách viết đề cương một NCKH, cách trình bày 

một báo cáo NCKH theo quy định về mặt ngôn ngữ và thông tin, cách trích dẫn tài liệu 

tham khảo, và viết đề mục sách tham khảo. 

20. Môn học:   Nguyên lý kế toán 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: không 

  Học phần giới thiệu nội dung cơ bản, các khái niệm, các nguyên tắc cơ bản cũng 

như các phương pháp hạch toán của kế toán tài chính. Cụ thể học phần trình bày các báo 

cáo tài chính, hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế. Ngoài ra, học phần trình 

bày các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Sau khi học xong học phần Nguyên lý kế 

toán, sinh viên có thê đọc, hiểu và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Sinh viên biết cách ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bút toán điều chỉnh, lập 

báo cáo tài chính, biết cách đánh giá hàng tồn kho và ảnh hưởng các phương pháp này 

đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Học phần này rèn luyện cho sinh 

viên kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán của 

doanh nghiệp. Học phần còn hướng dẫn sinh viên làm việc độc lập, cũng như làm việc 

theo nhóm 

21. Môn học:   Nguyên lý thống kê 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về thống kê như một số 

khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính 

của quá trình nghiên cứu thống kê, các phương pháp phân tích thống kê thường dùng. 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên sẽ hiểu, biết và vận dụng các hình thức tiến 

hành điều tra, thu thập thông tin, các bước tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin bằng việc 
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sử dụng phương pháp phân tích thống kê khác nhau như: thống kê mô tả, phân tích sự 

biến động của hiện tượng (Phương pháp phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ 

số,...vv). Từ đó đọc, hiểu và tính toán được các chỉ tiêu kinh tế để nhận thức được chính 

xác hiện tượng kinh tế xã hội từ đó đưa ra những quyết định phù hợp và chính xác trong 

quản lý. 

22. Môn học:   Quản trị học 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: không 

Học phần Quản trị học cung cấp những kiến thức cơ sở cho những môn chuyên 

ngành như: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị sản xuất, 

quản trị bán hàng,..,; Môn học trang bị kiến thức lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh 

giá; thực hành những kiến thức cơ bản về quản trị và vận dụng các chức năng quản trị 

trong thực tiễn các doanh nghiệp; Môn học này tạo tiền đề, cơ sở cho sinh viên trong 

việc đề xuất giải quyết vấn đề của doanh nghiệp như: đề xuất phương án kinh doanh; 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức; chuẩn hóa quy trình kiểm tra;…; Thông qua môn học cải 

thiện và nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, và một số kỹ năng khác giúp 

sinh viên dễ hỏa nhập sau khi ra trường. Học phần giúp sinh viên làm việc độc lập, làm 

việc nhóm, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân cao.  

23. Môn học:   Phân tích định lượng trong quản trị 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học 

Môn học này cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng 

dụng của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các tình 

huống quản trị doanh nghiệp. Môn học này cũng giup sinh viên biết cách sử dụng 

phần mềm giải các bài toán phân tích định lượng. 

24. Môn học:   Quản trị nguồn nhân lực 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học 
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Học phần này trình bày viên những kiến thức và kỹ năng về quản trị nguồn lực 

con người trong một tổ trong bối cảnh toàn cầu hóa, các tổ chức sử dụng lao động có 

văn hóa khác nhau, trình độ chuyên môn khác nhau và tiến hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh tại các nước có sự khác biệt về chính trị, luật pháp và văn hóa dân tộc. Nội dung 

chính bao gồm: những kiến thức và kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá và thực hiện 

các chính sách, các hoạt động thực tiễn về Quản trị nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào 

tạo, đánh giá nhân viên, giải quyết các vấn đề về nhân sự, tìm hiểu tâm lý và động viên 

khuyến khích nhân viên, xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực trong mối liên hệ 

với các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. … Học phần rèn luyện cho sinh viên 

kỹ năng có khả năng vận dụng và tổng hợp các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực để 

làm cơ sở lý luận/ thực hành cho việc nghiên cứu chuyên ngành, vận dụng vào thực tiễn 

công tác quản trị và tham gia vào các hoạt động chuyên môn khác. 

25. Môn học:   Quản trị chiến lược 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

Học phần có các nội dung: Khái niệm, đặc trưng và vai trò của quản trị chiến 

lược; Nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp; Phân tích môi trường bên ngoài xác định 

các cơ hôi và nguy cơ – phân tích môi trường nội bộ để xác định điểm mạnh, điểm yếu; 

Phân tích năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; Phân tích, lựa chọn 

các loại chiến lược; Tổ chức thực hiện chiến lược; Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh 

chiến lược. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đánh giá chiến lược của các công 

ty đang hoạt động; làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và bảo vệ được quan điểm cá 

nhân cao. 

26. Môn học:   Hành vi tổ chức 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học 

Hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và 

thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giữa hành vi của con người với 

tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Nội dung môn học được thiết kế bao gồm 
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9 chương nhằm trang bị kiến thức để giúp sinh viên có thể hiểu, giải thích, dự đoán được 

hành vi ứng xử cũng như có những biện pháp cải biến những hành vi không mong đợi 

ở 3 cấp độ (1) Cấp độ cá nhân, (2) Cấp độ nhóm và (3) Cấp độ tổ chức. 

27. Môn học:   Quản trị dự án  

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

Học phần “Quản trị dự án” giới thiệu về qui trình phát triển dự án, những tính 

chất đặc trưng của dự án, cách lựa chọn dự án trong những bối cảnh có sự thay đổi về 

kinh tế/chính trị/ môi trường/ văn hóa xã hội; quản trị thời gian, chi phí, chất lượng, rủi 

ro và những kến thức quản trị khác như quản trị phạm vi, quản trị hợp đồng; trang bị 

kiến thức về các hình thức tổ chức dự án, cách thức lưu trữ hồ sơ, tài liệu cũng như 

những vấn đề về cần chú ý trong việc soạn thảo, đàm phán và thực hiện những hợp đồng 

của dự án. 

28. Môn học:   Luật lao động 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

Môn học Luật Lao động là môn học bắt buộc trong khối kiến thức ngành. Nội 

dung chính của môn học này bao gồm Phạm vi điều chỉnh của Luật lao động, những 

nguyên tắc và nguồn của luật lao động; quan hệ pháp luật lao động; hệ thống ngành 

luật lao động; cơ chế ba bên và vai trò của nhà nước trong lãnh vực lao động; tiêu chuẩn 

lao động quốc tế; Khái niệm, phân loại tranh chấp lao động, những ảnh hưởng của tranh 

chấp lao động đối với quan hệ lao động xã hội; những nguyên tắc giải quyết và cơ chế 

pháp luật giải quyết tranh chấp lao động. 

29. Môn học:   Quản trị Marketing 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

  Học phần “Quản trị Marketing” nhằm trình bày về những lý thuyết, quan điểm 

cơ bản về hoạt động quản trị marketing. Cung cấp cho người học những kiến thức về 
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phân tích cơ hội marketing, kỹ thuật phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu. Người học tìm hiểu các vấn đề hoạch định các chiến lược marketing, những kiến 

thức và kỹ năng hoạch định các kế hoạch hành động, tổ chức và điều khiển triển khai 

các hoạt động marketing và kiểm soát công tác marketing. Môn học giúp người học có 

khả năng phân tích về năng lực của doanh nghiệp và sự cạnh tranh của đối thủ về hoạt 

động marketing. 

30. Môn học:   Quản trị tài chính 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

  Nội dung chính của học phần nầy bao gồm những vấn đề về quản trị tài chính 

doanh nghiệp liên quan đến việc ra quyết định đầu tư chủ yếu các vân đề sau. Báo cáo 

tài chính và phân tích báo cáo tài chính, giá trị thời gian của tiền tệ, lợi nhuận và rủi ro 

trong đầu tư tài chính, Định giá cổ phiếu, trái phiếu, phân tích tài chính dự án và ra quyết 

định đầu tư. 

31. Môn học:   Quản trị quan hệ lao động 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương 

Môn Quản trị quan hệ lao động là môn học nghiên cứu quan hệ giữa người 

sử dụng lao động và người lao động trong một tổ chức bao gồm các nội dung như: 

Hợp đồng lao động, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh 

chấp lao động. Môn học được xây dựng dựa trên nền tảng của Luật lao động. 

32. Môn học:    Trách nhiệm xã hội DN 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

Môn học này trở nên có vai trò rất quan trọng trong việc trang bị cho học viên 

những kiến thức về trách nhiệm của doanh nghiệp với tất cả các bên liên quan trong môi 

trường hội nhập toàn cầu. Thứ nhất là giúp học viên phân tích được sự khác biệt giữa 

đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thứ hai giúp cho 
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học viên xác định được những trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, 

với khách hàng, với cộng đồng xung quanh, với môi trường, với chính phủ của quốc 

gia chủ nhà và cả tuân thủ theo chính sách của nước sở tại. Cơ bản, môn học sẽ cung 

cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh ở môi trường hội nhập toàn cầu. 

33. Môn học:   Khởi nghiệp 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình khởi tạo doanh nghiệp 

mới trong nền kinh têế thị trường. Môn học trình bày những nội dung cốt lõi như: Tổng 

quan về khởi nghiệp, quá trình sáng tạo va phát sinh ý tuởng kinh doanh, đánh giá 

cơ hội của đề án kinh doanh trên thị trường, vấn đề pháp luật trong khởi nghiệp, kế 

hoạch khởi nghiệp và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu của 

quá trình hình thành và phát triển. 

34. Môn học:   Lập kế hoạch kinh doanh  

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: 

Môn học này trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh 

nghiệp cho sinh viên đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh. Cung cấp những kiến 

thức cần thiết để sinh viên có thể tổng hợp và thiết lập bản kế hoạch kinh doanh từ mô 

tả về hình thức doanh nghiệp, xác định mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, lên kế 

hoạch marketing và vận hành doanh nghiệp, dự kiến vốn cần thiết và đánh giá khả 

năng sinh lợi, khả năng hoàn vốn, và các dự báo hoạt động kinh doanh cần thiết khác 

nhằm để đón đầu cơ hội kinh doanh hay có thể giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. 

Việc thu thập thông tin để thực hiện kế hoạch kinh doanh giúp sinh viên nhận dạng sự 

liên kết giữa các môn học trong chương trình đào tạo, sự phối hợp giữa các bộ phận 

phòng ban trong doanh nghiệp, và mối quan hệ giữa lý thuyết với thực tiễn. 

35. Môn học:   Tâm lý học quản trị  

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 
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Điều kiện tiên quyết: 

Môn Tâm lý học quản trị là môn học nằm trong nhóm khối kiến thức chuyên ngành, 

nhằm giúp sinh viên nhận thức được các yêu cầu về năng lực, phẩm chất của nhà quản 

trị cần có. Trên cơ sở đó, trang bị cho người học những kỹ năng và phương pháp giải 

quyết các vấn đề trong quản trị cá nhân cũng như trong tập thể, giúp tối ưu hóa sức mạnh 

của nguồn lực con người để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc trong ngành 

nghề sau này 

36. Môn học:   Hoạch định và tuyển dụng 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng, 

công cụ cần thiết về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp. Môn này liên quan đến môn Quản trị chiến lược và Hành vi tổ chức 

37. Môn học:   Đào tạo và phát triển nhân viên 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học này giới thiệu vai trò của hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên 

trong tổ chức, phân tích các nhu cầu đào tạo và phát triển, mô tả quá trình, các phương 

pháp, hình thức đào tạo và phát triển nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp. Môn học 

có quan hệ chặt chẽ với môn Quản trị hiệu quả công việc. 

38. Môn học:   Quản trị hiệu quả công việc 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát về những vấn đề chính trong quản trị hiệu 

quả công việc, bao gồm: sự cần thiết phải quản trị thực hiện công việc, chi phí và lợi 

ích của việc quản trị, những kết quả mong đợi cũng như ngoài ý muốn trong quá trình 

quản trị. Môn học cũng giúp người học nắm vững những kỹ thuật và công cụ đánh giá 

kết quả công việc, mối quan hệ giữa đánh giá hiệu quả công việc với hệ thống trả 
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lương, thưởng và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng và thăng tiến. Môn học liên quan 

đến các môn Đào tạo và phát triển nhân viên, Quản trị tiền lương. 

39. Môn học:   Quản trị tiền lương 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Quản trị tiền lương là môn học chuyên sâu dành riêng cho sinh viên chuyên ngành 

Quản trị nguồn nhân lực, được giảng dạy vào năm thứ ba trong chương trình đào tạo. 

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến 

việc xây dựng và quản trị một hệ thống lương bổng và phúc lợi trong doanh nghiệp. 

40. Môn học:   Quản trị giữ chân người lao động 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

 

Môn học này là một hướng dẫn thiết thực cho các nhà quản lý để giữ chân những 

nhân viên tài năng của họ. Nó chỉ ra cách quản lý và giám sát tỷ lệ nghỉ việc cũng như 

cách phát triển ROI để giữ nhân tài của bạn bằng cách sử dụng các chương trình giữ 

chân sáng tạo. Môn học này trình bày một quy trình hợp lý để quản lý giữ chân người 

lao động, từ việc xác định chi phí và nguyên nhân nghỉ việc, thiết kế các giải pháp phù 

hợp với nguyên nhân của nghỉ việc, phát triển các công cụ theo dõi nghỉ việc và đặt cảnh 

báo khi cần hành động và đo lường ROI của các chương trình giữ chân người lao động. 

41. Môn học:   Quản trị nguồn nhân lực trong ngành hàng không 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Toàn cầu hóa là một đặc điểm phổ biến của sự phát triển công nghiệp và thương mại 

gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh hàng không với những tác động đồng thời 

đến quản lý nguồn nhân lực. Môn học này tập trung vào những thay đổi về tổ chức và 

nguồn nhân lực đã diễn ra trong ngành hàng không quốc tế trong những năm gần đây. 

Nó cung cấp một phân tích sâu rộng về tổ chức hàng không và quan hệ bên ngoài, tổ 
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chức hàng không và quan hệ nội bộ, những thay đổi trong quan hệ lao động và quản lý 

nguồn nhân lực và cả sự tích hợp của quản lý nguồn nhân lực và các chức năng quản lý 

khác. 

42. Môn học:   Bảo hiểm xã hội 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Bảo hiểm xã hội là môn học cần thiết đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 

và là môn chuyên ngành của ngành Quản trị nhân sự. Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức rất thực tế, cụ thể, gắn liền với nghĩa vụ và quyền lợi của người lao 

động khi tham gia Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, môn học giúp sinh viên thấy rõ thực 

trạng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, qua đó tiếp cận được vấn đề an sinh xã hội và 

chính sách an sinh xã hội của nước ta. 

43. Môn học:   Quan hệ công chúng 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn Quan hệ công chúng nghiên cứu cách tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt 

đẹp giữa doanh nghiệp với các nhóm công chúng như: khách hàng, nhân viên, các chủ 

đầu tư, đối tác, giới báo chí, chính phủ và cộng đồng. 

44. Môn học:   An sinh xã hội 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở để có thể học tốt các môn 

chuyên ngành như CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng,... Môn học đề 

cập về hệ thống an sinh xã hội trên thế giới và tại Việt Nam đồng thời cung cấp cách 

nhìn khái quát hơn, toàn diện hơn, đầy đủ hơn và khoa học hơn để giải thích, diễn giải 

bối cảnh hình thành một số vấn đề xã hội mà xã hội Việt Nam đang đối mặt như các vấn 

đề của người cao tuổi, người khuyết tật, mại dâm, ma túy, nghèo đói, di dân lao động,… 

45. Môn học:   Môi trường và an toàn lao động 
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Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môi trường & An toàn lao động là môn học có tính liên ngành, trên cơ sở kết 

hợp thành tựu của nhiều bộ môn khoa học kỹ thuật, pháp luật, kinh tế, xã hội, giúp sinh 

viên có kiến thức về bảo vệ sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường lao động, 

đóng góp vai trò quan trọng cho quá trình phát triển bền vững. 

46. Môn học:   Quản trị nguồn nhân lực quốc tế 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết: Quản trị nguồn nhân lực 

Môn học cung cấp những khái niệm khác nhau về toàn cầu hóa và tác động của 

nó đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức, đặc biệt là các tổ chức kinh 

doanh quốc tế. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp cung cấp cho người học các kiến thức 

về xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu trên nền tảng sử dụng nguồn nhânlực đa 

quốc gia, các mô hình quản trị nhân lực quốc tế hiệu quả tại các tập đoàn kinh doanh 

quốc tế, các công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia. 

47. Môn học:   Quản trị sự thay đổi 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học giúp cho người học trang bị thêm kỹ năng quản trị trong tổ chức bên 

cạnh các kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nhân lực… trong bối cảnh thay đổi thường 

xuyên của nền kinh tế và môi trường tổ chức. Môn học cũng góp phần trang bị cho 

người học kiến thức và các kỹ năng kiểm soát quá trình tâm lý và chuyển đổi cá nhân 

khi tham gia thực hiện thay đổi theo yêu cầu của tổ chức. 

48. Môn học:   Hệ thống thông tin nhân lực 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Hệ thống thông tin nhân sự (Nhân lực) (HRIS) là môn học chuyên sâu cần thiết 

cho các sinh viên theo chuyên ngành nhân sự của ngành học Quản trị kinh doanh. Môn 
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học này cung cấp cho các sinh viên các hiểu biết và ứng dụng cơ bản về lập kế hoạch, 

phát triển, triển khai, duy trì hệ thống thông tin và giới thiệu các phần mềm phổ biến 

trong công tác quản trị nhân lực. 

49. Môn học:   Tổng quan về HKDD 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

 Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về hàng không dân dụng (HKDD) 

như: Tổng quan về ngành HKDD; Quản lý nhà nước về HKDD; Tàu bay và công nghiệp 

hàng không; Cảng hàng không, sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; Vận tải hàng 

không, hàng không chung, công tác đảm bảo hoạt động bay, bảo vệ môi trường hoạt 

động HKDD.  

50. Môn học:   Văn hóa doanh nghiệp 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh 

nghiệp và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hình thành và phát 

triển doanh nghiệp. Các lý thuyết và kiến thực thực tế về văn hóa và những khía cạnh 

sâu xa của văn hóa doanh nghiệp. Từ các lý thuyết đó, sinh viên có thể xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp hiệu quả cho doanh nghiệp trong vai trò là một thành viên hay người 

tư vấn của doanh nghiệp đó. Thông qua lý thuyết kết hợp với thảo luận các tình huống, 

và làm các báo cáo thuyết trình nhóm, sinh viên làm quen với văn hóa doanh nghiệp tại 

các doanh nghiệp. 

51. Môn học:   Giao tiếp trong kinh doanh 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Biết cách sử dụng các phương tiện giao tiếp bằng lời, giao tiếp không lời qua 

ánh mắt cử chỉ, và qua các văn bản trên giấy cũng như trên Internet là rất cần thiết với 

nhà quản trị. Trong thực tế, sự thành công của nhà quản trị tùy thuộc rấtnhiều vào 
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khả năng truyền đạt tư tưởng bằng lời nói cũng như bằng văn bản sao cho có bài bản, 

súc tích, hợp lý để có thể thuyết phục được cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, hoặc cac 

đối tác kinh doanh hiểu và chấp nhận những đề xuất hoặc những đề nghị của mình. Môn 

học Giao tiêp trong kinh doanh giúp cho sinh viên biết và thực hành các kỹ năng giao 

tiếp để có thể tự tin và thành công trong giao tiếp và đàm phán với mọi người, đặc biệt 

là với đối tác kinh doanh. 

52. Môn học:   Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết:  Pháp luật đại cương 

Môn học này giới thiệu khái niệm hợp đồng, các hình thức của hợp đồng, các 

loại hợp đồng dân sự, thương mại phổ biến phát sinh trong thực tiễn. Tùy thuộc vào 

từng loại hợp đồng khác nhau, người học sẽ được giới thiệu cách đặt têncho mỗi hợp 

đồng, nhận diện được quyền và nghĩa vụ của các bên trong một hợp đồng cụ thể, các 

điều khoản cơ bản cần có của hợp đồng đó, cách thức trình bày các điều khoản đó và 

một số kỹ năng khi soạn thảo một hợp đồng cụ thể nào đó. 

53. Môn học:   Thương mại điện tử 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: 

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về công nghệ 

Internet, tình hình phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, các mô hình thương mại 

điện tử, hoạt động marketing, thanh toán trực tuyến, bảo an trong thương mại điện tử. 

54. Môn học:   Giới và phát triển 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: 

Môn học này giới thiệu những khái niệm căn bản như: giới, giới tính, nhu cầu 

giới, sự phân công lao động theo giới, vai trò “kép” của phụ nữ, bình đẳng giới, bất bình 

đẳng giới, định kiến giới, xã hội hóa về giới, phụ nữ trong phát triển, giới và phát triển, 

sự tham gia, và tăng quyền lực cho phụ nữ. Môn học cung cấp kiến thức về lý thuyết 
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Nữ Quyền và lịch sử của phụ nữ Việt Nam và cũng giới thiệu các văn kiện pháp lý quan 

trọng giúp cho sinh viên hiểu những trọng tâm của các phong trào phụ nữ trên thế giới 

cũng như những cam kết của các chính phủ gồm: Các mục tiêu thiên niên kỷ; 12 lãnh 

vực quan tâm của hội nghị thế giới về phụ nữ ở Bắc Kinh; Công ước quốc tế về sự xóa 

bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Luật Bình Đẳng Giới; và Luật phòng, 

chống bạo lực trong gia đình. 

55. Môn học:   Quản trị văn phòng 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 02 

Điều kiện tiên quyết: 

Học phần đề cập đến việc nghiên cứu quản lý hành chính văn phòng, thu hẹp 

khoảng cách giữa các kỹ năng cơ bản và thực hành quản trị vãn phòne thông qua việc 

thu nhận các kiến thức cần thiết và các khái niệm hiện hành bao gồm quản lý thông tin, 

công nghệ, hệ thống thông tin văn phòng và thủ tục hành chính. Ngoài ra, học phần được 

thiết kế nhàm giới thiệu các hoạt động quản lý cơ bản, cơ hội và thách thức trong quản 

lý văn phòng; việc quản lý nguồn nhân ỉực trong một văn phòng; đào tạo các kỹ năng 

lãnh đạo, ra quyết định và tạo động lực trong môi trường kinh doanh và các kỹ năng 

quản lý các hoạt động hành chính thiết yếu bao gồm thiết kế văn phòng, không gian và 

các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. 

56. Môn học:   Thực tập nghề nghiệp 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 04 

Điều kiện tiên quyết:  

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi đi vào thực tế lao 

động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố kiến thức đã học thông qua thực tập 

(tham quan, sử dụng) trên hệ thống trang bị hoặc trang bị đang hoạt động thực tế. Một 

nội dung khác hết sức quan trọng thực tập tốt nghiệp là quá trình tạo điều kiện cho sinh 

viên tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tóm lại thực tập tốt 

nghiệp là cầu nối giữa đào tạo kiến thức ở trường và thực tế hoạt động xã hội. Thông 

qua thực tập tốt nghiệp sinh viên có kiến thức thực tế ban đầu, giảm bớt khó khăn, bỡ 

ngỡ khi bước vào cuộc sống hoạt động thực tế. 
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57. Môn học:   Khoá luận tốt nghiệp - QTNL 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 06 

Điều kiện tiên quyết:  

Khoá luận tốt nghiệp được phát triển dựa trên báo cáo thực tập tốt nghiệp đã 

được sinh viên hoàn thành trước đó, là hình thức thay thế thi tốt nghiệp cuối khoá. Sinh 

viên có thể lựa chọn thực hiện 1 trong 4 hình thức khoá luận tốt nghiệp (phân tích thực 

trạng nhân sự chung hay thực tế một công tác trong bộ phận nhân sự của doanh nghiệp, 

nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực nhân sự, phân tích tình huống về chuyên 

ngành nhân lực hay liên quan đến nội bộ nhân lực trong tổ chức) và thực hiện theo cá 

nhân. Thời gian thực hiện khoá luận tốt nghiệp là 8 tuần. 

58. Môn học:   Thương lượng và đàm phán kinh doanh 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học trong đàm phán kinh 

doanh, gồm các vấn đề cụ thể: Những vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; những 

nội dung chủ yếu, chiến lược, chiến thuật của cuộc đàm phán kinh doanh; các giai đoạn 

tiến hành đàm phán và cơ sở pháp lý của đàm phán kinh doanh. 

59. Môn học:   Nghệ thuật lãnh đạo 

Mã môn học:                                         Số tín chỉ: 03 

Điều kiện tiên quyết:  

Học phần giới thiệu sự tương quan giữa quản lý và lãnh đạo. Những yêu cầu và phẩm 

chất cần thiết đế trở thành nhà lãnh đạo nhóm, lãnh đạo tổ chức. Các phong cách lãnh 

đạo: phong cách dân chủ, phong cách độc đoán, phong cách tự do. Nhấn mạnh tính nghệ 

thuật trong lãnh đạo với những đặc trưng như: tính sáng tạo-độc đáo, tính linh hoạt, tính 

tổng họp, tính hiệu quả thực tê, tính khoa học và các nội đung cơ bản của nghệ thuật 

lãnh đạo như: nghệ thuật điều hành, nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật động viên-khích lệ, 

nghệ thuật sử dụng quyền lực, nghệ thuật dùng người, nghệ thuật tùy cơ ứng biến... Học 

phần cũng đề cập đến vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm: trách nhiệm đối 
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với cá nhân, trách nhiệm đối với công việc, trách nhiệm đối với nhóm và thể hiện vai 

trò lãnh đạo nhóm. Phân biệt quyền hạn và quyền lực, nghệ thuật giao quyền và ủy 

quyền công việc hiệu quả. Giới thiệu nghệ thuật phát hiện, lựa chọn và sử dụng nhân 

tài; một nhiệm vụ rẩt quan trọng đổi với người làm công tác quản lý. 

2.2.3. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Điều kiện tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đảm bảo theo Đề án tuyển sinh của Học Viện Hàng 

Không Việt Nam.  

2.2.4. Dự kiến tuyển sinh trong 3 năm đầu 

Học Viện Hàng Không Việt Nam thực hiện tuyển sinh trong 3 năm đầu với chỉ 

tiêu như sau: 

- Năm 2022: 120 chỉ tiêu 

- Năm 2023: 120 chỉ tiêu 

- Năm 2024: 120 chỉ tiêu 

III. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN 

3.1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai, chuẩn đầu ra, các quy định của cơ 

sở đào tạo liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học  

- https://vaa.edu.vn 

3.2. Đề nghị của cơ sở đào tạo 

Học viện Hàng không Việt Nam đã thực hiện quy định mở ngành Quản trị nhân 

lực, mã số 7340404 theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số: 22/2017/TT- BGDĐT 

ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định cho phép Học viện Hàng không 

Việt Nam mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực, mã ngành 7340404, trình độ đào tạo Đại 

học chính quy. 

3.3. Cam kết triển khai thực hiện 

Học viện Hàng không Việt Nam cam kết triển khai thực hiện công tác tổ chức 

tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng và quản lý hồ sơ đối với ngành Quản trị nhân lực theo 

đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

https://vaa.edu.vn/gioi-thieu-chung/
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….../QĐ-HVHKVN ngày ...  tháng  ...  năm 2021) 

STT 
Mã  

học phần 
TÊN HỌC PHẦN 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng 
Tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG                                          

1.1 Khối kiến thức chung                                         

1 THML  Triết học Mác - Lênin 2 2               4   2     2   2 2 2   

2  KTCTML Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2               4   2     2   2 2 2   

3  CNXHKH Chủ nghĩa xã hội Khoa học 2 2               4   2     2   2 2 2   

4  LSDCSVN Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2               4   2     2   2 2 2   

5  TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2               4   2     2   2 2 2   

6 ENG01 Tiếng Anh 1   2 2               3       2   2       

7 ENG02 Tiếng Anh 2   2 2               3       2   2       

8 ENG03 Tiếng Anh 3   2 2               3       2   2       

9 ENG04 Tiếng Anh 4   2 2               3       2   2       

10  GDTC01 Giáo dục thể chất 1 - Sức nhanh     2           2     2          3       

11 GDTC02 Giáo dục thể chất 2 - Võ cổ truyền     2           2     2          3       

12 GDTC03 Giáo dục thể chất 3 - Aerobic 2 2               4   2      3 2   2 2 2   

13 GDTC04 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền                              2   2     2 

1.2 GDTC05 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ                             2    2     2 

14 GDQP01 Giáo dục Quốc phòng                                  2     2 

15 Toán - tin và Khoa học TN, KHXH và nhân văn                     

16 LTXSTK Lý thuyết xác suất - thống kê     2                 2     2   2       

17 PLDC Pháp luật đại cương 2 2               4   2     3   2 2 2   

18 LLNNPL Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 2               4   2     3   2 2 2   

19 THDC Tin học đại cương     2           2     2     2   2       

20 THUD Tin học ứng dụng     2           2     2     2   2       

21 TLHDC Tâm lý học đại cương 2                 4   2     3   3   3   

22 NHDC Nhân học đại cương 2                 4   2     3   3   3   

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP                                         

2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành                                         

21 33000 Kinh tế vi mô        2           4     3   3   3   3   

22 33001 Kinh tế vĩ mô        2           4     3   3   3   3   

23 33002 
Dẫn luận Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
        2         4     3   3 2 3 3 3   
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STT 
Mã  

học phần 
TÊN HỌC PHẦN 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng 
Tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

24 33003 Nguyên lý kế toán         2             2 3   3   3   3   

25 33004 Nguyên lý thống kê         2             2 3   3   3   3   

26 33005 Quản trị học       2           4     3   3   3 3 3   

27 33006 Phân tích định lượng trong quản trị         2         4   2 3   3   3   3   

2.2 Khối kiến thức ngành                                         

28 33007 Quản trị nguồn nhân lực           3       4     3   3 2 3 3 3   

29 33008 Quản trị chiến lược           3       4     3   3   3 3 3   

30 33009 Hành vi tổ chức             3     4     3   3 2 3 3 3   

31 33010 Quản trị dự án           3       4     3   3 2 3 3 3   

32 33011 Luật lao động            3        4      3   3   3 2 3   

33 33012 Quản trị Marketing      3       4     3   3   3 3 3   

34 33013 Quản trị tài chính            3       4     3   3   3 3 3   

35 33014 Quản trị quan hệ lao động            3        4     3    3   3   3   

36 33015 Trách nhiệm xã hội DN             3       4     3    3   3   3   

37 33016 Khởi nghiệp            3       4      3   3   3 2 3   

38 33017 Lập kế hoạch kinh doanh            3        4      3   3   3 2 3   

39 33018 Tâm lý học Quản trị       3        4      3   3   3 2 3   

2.2 Kiến thức chuyên ngành                                         

40 33019 Hoạch định và tuyển dụng          3          4      3   3   3 2 3   

41 33020 Đào tạo & phát triển nhân viên          3          4      3   3   3   3   

42 33021 Quản trị hiệu quả công việc          3          4      3   3   3   3   

43 33022 Quản trị tiền lương          3          4      3   3   3 2 3   

44 33023 Quản trị giữ chân người lao động       3       4      3   3   3   3   

45 33024 Quản trị nhân sự trong ngành HK            3         4     3    3   3 2 3   

46 33025 Bảo hiểm xã hội             3       4      3   3   3   3   

47 33026 Quan hệ công chúng       3       4      3   3   3   3   

48 33027 An sinh xã hội      3          4      3   3   3 2 3   

49 33028 Môi trường và an toàn lao động                    4      3   3   3 2 3   

50 33029 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế          3          4     3    3   3   3   

51 33030 Quản trị sự thay đổi            3       4     3   3   3 3 3   

52 33031 Hệ thống thông tin nhân lực               4   4       4 3 2 3 3 3   

2.3 Khối kiến thức bổ trợ                                         

53 33032 Tổng quan về hàng không dân dụng 2         3        4     3   3 2 3 3 3   

54 33033 Văn hóa doanh nghiệp             3     4     3   3 2 3 3 3   

55 33034 Giao tiếp kinh doanh              3       4      3   3   3   3   

58 33035 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng             3        4      3   3   3   3   

59 33036 Thương mại điện tử       3        4      3   3   3   3   

60 33037 Giới và phát triển       3        4      3   3   3   3   

61 33038 Quản trị văn phòng        3        4      3   3   3   3   

3. KHỐI KIẾN THỨC THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP                                         
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STT 
Mã  

học phần 
TÊN HỌC PHẦN 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng 
Tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

63 33039 Thực tập nghề nghiệp               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   

64 33040 Khóa luận tốt nghiệp               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   

65 33041 Thương lượng và đàm phán               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   

66 33042 Nghệ thuật lãnh đạo               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   
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Phụ lục 2: Phương pháp giảng dạy – học tập 

(Áp dụng tại HCHKVN từ năm học 2019) 

Học viện đã xây dựng phương pháp dạy và học, tập trung phát triển mọi nguồn 

lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quá trình dạy và học. Các phương pháp 

dạy học này giúp cho việc giảng dạy – học tập đạt mục tiêu dạy học hiệu quả.  

Nhiều hoạt động dạy và học khác nhau được áp dụng nhằm giúp sinh viên không 

những có kiến thức nền tảng chuyên môn và kiến thức xã hội mà còn có khả năng sử 

dụng các kiến thức này để cộng tác với người khác và phát triển năng lực, điểm mạnh 

của cá nhân. Từ đó hình thành các kỹ năng cá nhân như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, 

làm việc nhóm.  

Các phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như 

sau:  

Số TT Phương pháp giảng dạy 

1. Dạy học trực tiếp 

Dạy học trực tiếp là phương pháp dạy học trong đó 

thông tin được chuyển tải đến với người học theo cách 

trực tiếp, giảng viên trình bày và sinh viên lắng nghe. 

Phương pháp dạy học này thường được áp dụng trong 

các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả khi muốn 

truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải 

thích một kỹ năng mới.  

Các phương pháp giảng dạy này được áp dụng gồm 

phương pháp giải thích cụ thể (Explicit Teaching), 

thuyết giảng (Lecture) và phương pháp tham luận 

(Guest Lecture) 

 

Giải thích cụ thể 

(Explicit 

teaching): 

Đây là phương pháp dạy học trực tiếp trong đó giảng 

viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung 

liên quan đến bài học, giúp cho sinh viên đạt được mục 

tiêu dạy học về kiến thức và kỹ năng. 

 
Thuyết giảng 

(Lecture) 

Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các 

nội dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết 

trình, diễn giảng. Sinh viên chỉ nghe giảng và thình 

thoảng ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên 

truyền đạt.  

 
Tham luận (Guest 

lecture) 

Theo phương pháp này, sinh viên được tham gia vào các 

khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình không phải 

là giảng viên mà là những người đến từ các doanh 

nghiệp bên ngoài. Thông qua những kinh nghiệm và 
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Số TT Phương pháp giảng dạy 

hiểu biết của diễn giảng để giúp sinh viên hình thành 

kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo. 

2. Dạy học gián tiếp 

Dạy học gián tiếp là phương pháp dạy học trong đó 

người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà 

không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy công khai nào 

được thực hiện bởi giảng viên. Đây là tiến trình dạy học 

tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung 

tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội 

dung bài học đến với sinh viên mà thay vào đó, sinh viên 

được khuyến khích tham gia tích cực trong tiến trình 

học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn 

đề.  

Các phương pháp giảng dạy này được áp dụng gồm: 

Câu hỏi gợi mở (Inquiry), giải quyết vấn đề (Problem 

Solving), học theo tình huống (Case Study). 

 
Câu hỏi gợi mở 

(Inquiry) 

Trong tiến trình dạy học, giảng viên sử dụng các câu hỏi 

gợi mở hay các vấn đề, và hướng dẫn giúp sinh viên 

từng bước trả lời câu hỏi. Sinh viên có thể tham gia thảo 

luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết bài toán, vấn đề 

đặt ra.  

 

 
Giải quyết vấn đề 

(Problem Solving) 

Trong tiến trình dạy và học, người học làm việc với vấn 

đề được đặt ra và học được những kiến thức mới thông 

qua việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Thông qua 

qúa trình tìm giải pháp cho vấn đề đặt ra, sinh viên đạt 

được kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của học phần. 

 

Học theo tình 

huống (Case 

Study) 

Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp cận dạy học 

lấy người học làm trung tâm, giúp người học hình thành 

kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp. Theo phương pháp 

này, giảng viên liên hệ các tình huống, vấn đề hay thách 

thức trong thực tế và yêu cầu sinh viên giải quyết, giúp 

sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng 

ra quyết định cũng như kỹ năng nghiên cứu. 

3. Học trải nghiệm 

Học trải nghiệm là dạy học trong đó người học tiếp nhận 

được kiến thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ 

được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm 

nhận. Họ học thông qua làm và trải nghiệm.  

Các phương pháp dạy học này được áp dụng gồm: mô 

hình (Models), thực tập, thực tế (Field Trip), thí nghiệm 

(Experiment) và nhóm nghiên cứu giảng dạy (Teaching 

Research Team)  



 

89 

 

Số TT Phương pháp giảng dạy 

 Mô hình (Models) 

là phương pháp dạy học trong đó, sinh viên thông qua 

việc quan sát và quá trình xây dựng, thiết kế mô hình mà 

giảng viên yêu cầu để đạt được nội dung kiến thức và 

kỹ năng được đặt ra. 

 
Thực tập, thực tế 

(Field Trip) 

Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế 

tại công trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu 

được môi trường làm việc thực tế của ngành đào tạo sau 

khi tốt nghiệp, học hỏi các công nghệ đang được áp dụng 

trong lĩnh vực ngành đào tạo, hình thành kỹ năng nghề 

nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp 

này không những giúp sinh viên hình thành kiến thức kỹ 

năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau 

khi tốt nghiệp. 

 
Thí nghiệm 

(Experiment) 

Là phương pháp dạy học trong đó giảng viên sử dụng 

các thao tác thí nghiệm, sinh viên quan sát và thực hành 

các thí nghiệm đó theo hướng dẫn của giảng viên. Từ đó 

hướng đến mục tiêu dạy học.  

 

Nhóm nghiên cứu 

giảng dạy 

(Teaching 

Research Team) 

Sinh viên được khuyến khích tham gia vào các dự án, 

nhóm nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, giúp hình 

thành năng lực nghiên cứu và kỹ năng sáng tạo. Từ đó, 

tạo tiền đề cho sinh viên tiếp tục học tập cao hơn ở bậc 

học thạc sỹ, tiến sỹ sau khi hoàn thành chương trình đào 

tạo và tốt nghiệp. 

4. 
Dạy học tương 

tác 

Đây là phương pháp dạy và học trong đó, giảng viên sử 

dụng kết hợp nhiều hoạt động trong lớp học như đặt vấn 

đề hay câu hỏi gợi mở và và yêu cầu sinh viên thảo luận, 

tranh luận để giải quyết vấn đề đó. Giảng viên với vai 

trò hướng dẫn sinh viên từng bước giải quyết vấn đề. Từ 

đó giúp sinh viên đạt được mục tiêu dạy học. Sinh viên 

có thể học từ bạn học hay từ giảng viên để phát triển các 

kỹ năng xã hội, kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp, đàm 

phán để đưa ra quyết định.  

Các phương pháp được áp dụng gồm có: phương pháp 

tranh luận (Debate), thảo luận (Discussions), học nhóm 

(Pear Learning) 

 
Tranh luận 

(Debates) 

Là tiến trình dạy học trong đó giảng viên đưa ra một vấn 

đề liên quan đến nội dung bài học, sinh viên vơi các 

quan điểm trái ngược nhau về vấn đề đó phải phân tích, 

lý giải, thuyết phục người nghe ủng hộ quan điểm của 

mình. Thông qua hoạt động dạy học này, sinh viên hình 

thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng 

và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông.  
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Số TT Phương pháp giảng dạy 

 

 
Thảo luận 

(Discussion) 

Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên được chia 

thành các nhóm và tham gia thảo luận về những quan 

điểm cho một vấn đề nào đó được giảng viên đặt ra. 

Khác với phương pháp tranh luận, trong phương pháp 

thảo luận, người học với cùng quan điểm mục tiêu 

chung và tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải 

pháp của mình. 

 
Học nhóm (Pear 

Learning) 

Sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để cùng 

nhau giải quyết các vấn đề được đặt ra và trình bày kết 

quả của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình trước 

các nhóm khác và giảng viên. 

5 Tự học 

Phương pháp tự học được hiểu là tất cả các hoạt động 

học của người học được thực hiện bởi các cá nhân người 

học với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng 

viên. Đây là một quá trình giúp sinh viên tự định hướng 

việc học của mình theo kinh nghiệm học tập của bản 

thân, có quyền tự chủ và điều khiển hoạt động học của 

họ thông qua các bài tập, dự án hay vấn đề mà giảng 

viên gợi ý, hướng dẫn ở lớp.  

Phương pháp dạy học này được áp dụng chủ yếu là 

phương pháp bài tập ở nhà (Work Assigment) 

 
Bài tập ở nhà 

(Work Assigment) 

Theo phương pháp này, sinh viên được giao nhiệm vụ 

làm việc ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giảng 

viên đặt ra.  



Các phương pháp dạy và học nói trên giúp sinh viên đạt được CĐR, thể hiện ở bản sau: 

 

 
Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

1. Dạy học trực tiếp 
                    

Giải thích cụ thể (Explicit 

eaching) 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Thuyết giảng (Lecture) 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Tham luận (Guest lecture) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

2. Dạy học gián tiếp                     

Câu hỏi gợi mở (Inquiry) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2  

Giải quyết vấn đề (Problem 

Solving) 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2  

Học theo tình huống (Case 

Study) 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 

3. Học trải nghiệm                     

Mô hình (Models)     4 4 4 4      3 3 3     

Thực tập, thực tế (Field 

Trip) 
    4 4 4 4 3 3 3  4 4 4 4 3 3 3 4 

Thí nghiệm (Experiment)     4 4 4 4 3 3 3  4 4 4 4 3 3 3  

Nhóm nghiên cứu giảng dạy 

(Teaching Research Team) 
    4 4 4 4 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3  

4. Dạy học tương tác                     

Tranh luận (Debates) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Thảo luận (Discussion) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3  

Học nhóm (Pear Learning) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 

5. Tự học                     

Bài tập ở nhà (Work 

Assigment) 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3   3 4 



Phụ lục 3: Phương pháp đánh giá 

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp 

thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo 

nguyên tắc rõ ràng, chính xác, hách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. 

Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Học viện thiết kế và công bố, làm rõ cho người 

học trước khi học.  

Các thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẽ kịp thời cho các bên liên quan 

gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh 

về các hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.  

Học viện đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc 

vào phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng học phần để lựa chọn 

các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức 

độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.  

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của Học viện 

được chia thành 2 loại chính là đánh giá theo quá trình (On-going/Formative Assessment) 

và đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment).  

Số TT Phương pháp đánh giá 

1. 

Đánh giá quá trình 

(On-

going/Formative 

Assessment) 

Mục đích của đánh giá quá trình là nhằm cung cấp kịp thời 

các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những 

tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong 

quá trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá quá trình 

được áp dụng gồm: đánh giá chuyên cần (Attenden Check), 

đánh giá bài tập (Work Assigment), và đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentation) 

 
Đánh giá chuyên cần 

(Attendence Check)  

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên của sinh 

viên cũng như những đóng góp của sinh viên trong khóa học 

cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với khóa học. Việc 

đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc 2 tùy 

thuộc vào học phần lý thuyết hay đồ án. 

 
Đánh giá bài tập 

(Work Assigment) 

Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan 

đến bài học trong giờ học hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài 

tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được 

đánh giá theo các tiêu chí cụ thể trong Rubric 3.  

 
Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentaion) 

Trong một số học phần thuộc chương trình đào tạo, sinh viên 

được yêu cầu yêu làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn 

đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình 

bày kết quả của nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động 

này không những giúp sinh viên đạt được những kiến thức 

chuyên ngành mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng 
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Số TT Phương pháp đánh giá 

như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Để 

đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của sinh viên có 

thể sử dụng các tiêu chí đánh giá cụ thể như Rubric 4. 

2. 

Đánh giá tổng 

kết/định kỳ 

(Summative 

Assessment) 

Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân 

hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự 

tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình 

dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa 

học kỳ, và đánh giá cuối học kỳ.  

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong loại đánh giá 

này gồm có: Kiểm tra viết (Written Exam), Kiểm tra trắc 

nghiệm (Multiple choice Exam), Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral 

Exam), Báo cáo (Written Report), Thuyết trình (Oral 

Presentation), đánh giá làm việc nhóm (Teamwork 

Assesment) và Đánh giá đồng cấp (Peer Assessment)  

 
Kiểm tra viết 

(Written Exam) 

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả 

lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn 

đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu về kiến thức của học phần 

và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Thang 

điểm đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giá này 

là thang 10. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết 

kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần. 

 

Kiểm tra trắc nghiệm 

(Multiple choice 

exam) 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm 

tra viết, sinh viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan 

dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Điểm khác là trong phương 

pháp đánh giá này sinh viên trả lời các câu hỏi yêu cầu dựa 

trên các gợi ý trả lời cũng được thiết kế và in sẳn trong đề thi. 

 
Bảo vệ và thi vấn đáp 

(Oral Exam) 

Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được được đánh 

gia thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp. Các tiêu chí đánh 

giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể hiện trong 

Rubric 5.  

 

Báo cáo (Written 

Report)  

 

Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh 

viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức 

trình bày thuyết minh, bản vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. Tiêu 

chí đánh giá cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 6.  

 
Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentaion) 

Phương pháp đánh giá này hoàn toàn giống với phương pháp 

đánh giá thuyết trình trong loại đánh giá tiến trình theo Rubric 

4. Đánh giá được thực hiện theo định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, 

hay cuối khóa).  

 

Đánh giá làm việc 

nhóm (Peer 

Assessment)  

Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng khi triển khai hoạt 

động dạy học theo nhóm và được dùng để đánh giá kỹ năng 

làm việc nhóm của sinh viên. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo 

Rubric 7. 
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Quan hệ giữa phương pháp đánh giá với CĐR 

 
Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

Đánh giá quá trình 

(On-going/Formative 

Assessment) 

                    

Đánh giá chuyên cần 

(Attendence Check)  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2  2 3 

Đánh giá bài tập (Work 

Assigment) 
2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2   2   3 

Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentaion) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  2 2 2  

Đánh giá tổng 

kết/định kỳ 

(Summative 

Assessment) 

                    

Kiểm tra viết (Written 

Exam) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   2    

Kiểm tra trắc nghiệm 

(Multiple choice exam) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3   2    

Bảo vệ và thi vấn đáp 

(Oral Exam) 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4   2    

Báo cáo (Written 

Report)  
 

2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2   2 2 2  

Đánh giá thuyết trình 

(Oral Presentaion) 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2  

Đánh giá làm việc 

nhóm (Peer 

Assessment)  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 
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2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics)  

Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, Học viện đã xây dựng các công cụ, tiêu 

chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục 

tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics 

đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric đánh giá 

khác nhau cho các học phần khác nhau.  

Các Rubrics đánh giá được xây dựng chi tiết tương ứng với phương pháp đánh 

giá trong chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:  

a). Đánh giá chuyên cần (Attendance Check)  

Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendance) 

Tiêu chí 

Mức độ đạt chuẩn quy định Tỷ lệ 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
 

Chuyên 

cần 

Không đi 

học 

(<30%). 

Đi học không 

chuyên cần 

(<50%). 

Đi học khá 

chuyên cần 

(<70%). 

Đi học chuyên cần 

(<90%). 

Đi học đầy đủ, rất 

chuyên cần (100%). 
50% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không 

tham gia 

hoạt động 

gì tại lớp 

Hiếm khi tham 

gia phát biểu, 

đóng gớp cho 

bài học tại lớp. 

Đóng góp 

không hiệu 

quả. 

Thỉnh thoảng 

tham gia phát 

biểu, trao đổi ý 

kiến tại lớp. 

Phát biểu ít khi 

có hiệu quả. 

Thường xuyên 

phát biểu và trao 

đổi ý kiến liên 

quan đến bài học. 

Các đóng góp cho 

bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích cực 

các hoạt động tại 

lớp: phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên quan 

đến bài học. Các 

đóng góp rất hiệu 

quả. 

50% 

Rubric 2: Tham gia buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên (Project Attendance) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Tổ chức 

nhóm 

Nhóm bị phá vỡ 

hoàn toàn: 

Trách nhiệm và 

nhiệm vụ của 

các thành viên 

trong nhóm 

không được 

phân công cụ 

thể, không có sự 

liên kết, phối 

hợp nhóm.  

Trách nhiệm và 

nhiệm vụ của 

mỗi thành viên 

trong nhóm 

không rõ ràng, 

không phù hợp 

với khả năng 

của họ. Không 

có sự phối hợp 

làm việc giữa 

các thành viên 

trong nhóm.  

Mỗi thành viên 

có nhiệm vụ 

riêng nhưng 

chưa rõ ràng và 

chưa phù hợp 

với khả năng 

của thành viên. 

Sự phối hợp làm 

việc của nhóm 

chưa tốt.  

Nhiệm vụ của 

mỗi thành viên 

trong nhóm rõ 

ràng và phù hợp 

với khả năng 

của họ. Sự phối 

hợp làm việc 

của nhóm tốt.  

Nhiệm vụ của 

các thành viên 

trong nhóm rất 

rõ ràng và phù 

hợp với khả 

năng của họ, 

phát huy điểm 

mạnh của các 

thành viên. Sự 

phối hợp làm 

việc của nhóm 

rất tốt.  

20% 

Chuyên 

cần 
< 30% <50% <70% <90% 100% 10% 

Thảo 

luận 

Không bao giờ 

tham gia thảo 

luận trong nhóm  

Hiếm khi tham 

gia thảo luận 

nhóm và đóng 

góp ý kiến  

Thỉnh thoảng 

tham gia thảo 

luận nhóm và 

đóng góp ý kiến  

Thường xuyên 

tham gia thảo 

luận nhóm và 

đóng góp ý kiến 

Luôn tham gia 

thảo luận nhóm 

và đóng góp ý 

kiến hiệu quả 

20% 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

cho thảo luận 

giữa các nhóm.  

cho các hoạt 

động của nhóm 

và giữa các 

nhóm.  

Nội dung 

theo tiến 

độ quy 

định 

Không có nội 

dung tính toán.  

Nội dung tính 

toán không đầy 

đủ (<50%), kết 

quả tính toán 

sai, trình tự các 

bước tính toán 

không hợp lý.  

Nội dung tính 

toán đầy đủ về 

khối lượng theo 

tiến độ quy định 

(100%). Kết quả 

tính toán còn 

một số sai sót, 

nhầm lẫn.  

Nội dung tính 

toán đầy đủ về 

khối lượng theo 

tiến độ quy định 

(100%). Kết qủa 

tính toán đúng, 

có sử dụng phần 

mềm tính toán 

nhưng chưa hợp 

lý  

Nội dung tính 

toán đầy đủ về 

khối lượng theo 

tiến độ quy 

định (100%). 

Trình tự các 

bước tính toán 

hợp lý, kết qủa 

tính toán đúng, 

sử dụng phần 

mềm tính toán 

hợp lý.  

20% 

Trình 

bày 

thuyết 

minh 

Không có thuyết 

minh hoặc 

thuyết minh 

không đầy đủ.  

Trình bày thuyết 

minh lộn xộn, 

không đúng 

trình tự, hình vẽ, 

bảng biểu và ký 

hiệu sử dụng 

trong thuyết 

minh không phù  

Nội dung trình 

bày trong thuyết 

minh phù hợp. 

Thuyết minh 

còn một số lỗi 

chính tả, một số 

nhầm lẫn về 

kích  

Nội dung phù 

hợp. Cấu trúc, 

bố cục thuyết 

minh rõ ràng, 

logic. Ghi chú, 

giải thích, hình 

vẽ, bảng biểu 

đầy đủ, ít  

Nội dung phù 

hợp, cấu trúc 

thuyết minh rất 

chi tiết, rõ ràng, 

logic. Hình vẽ, 

bảng biểu, chú 

thích trình bày 

khoa  

15% 

b) Đánh giá bài tập (Work Assigment)  

Rubric 3: Bài tập (Work Assigment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
 

Nộp bài 

tập 

Không nộp bài 

tập. 

Nộp bài tập 

70% số lượng 

bài tập được 

giao. Chưa đúng 

thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập đầy 

đủ (100% số 

lượng được 

giao). Một số 

bài tập nộp chưa 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập đầy 

đủ (100% số 

lượng được 

giao). Hầu hết 

bài tập nộp 

đúng thời gian 

quy định. 

Nộp bài tập 

đầy đủ (100% 

số lượng được 

giao). Đúng 

thời gian quy 

định. 

20% 

Trình 

bày bài 

tập 

Không có bài 

tập  

Bài tập trình bày 

lộn xộn, không 

đúng yêu cầu về 

trình bày (font 

chữ, cỡ chữ, 

giản dòng). 

Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng 

trong bài tập 

không phù hợp.  

Bài tập trình bày 

đúng yêu cầu 

(font chữ, cỡ 

chữ, giản dòng). 

Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 

ràng, phù hợp. 

Còn một số lỗi 

nhỏ về trình bày 

(lỗi chính tả, 

nhầm lẫn ghi 

chú, kích thước)  

Bài tập trình bày 

đẹp, đầy đủ, 

đúng yêu cầu 

(font chữ, cỡ 

chữ, giản dòng). 

Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 

ràng, phù hợp. 

Ghi chú, giải 

thích đầy đủ, 

hợp lý.  

Bài tập trình 

bày đẹp, đầy 

đủ, đúng yêu 

cầu (font chữ, 

cỡ chữ, giản 

dòng), logic 

Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng 

trong bài tập rõ 

ràng, khoa học. 

Ghi chú, giải 

thích cụ thể, 

hợp lý.  

30% 

Nội dung 

bài tập 

Không có bài 

tập  

Nội dung bài tập 

không đầy đủ, 

một số không 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ.  

Nội dung bài tập 

đầy đủ, đúng với 

yêu cầu nhiệm 

vụ nhưng chưa 

hợp lý. Còn một 

Nội dung bài tập 

đầy đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Tính toán đúng, 

rõ ràng.  

Nội dung bài 

tập đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo 

yêu cầu nhiệm 

vụ. Tính toán 

logic, chi tiết và 

50% 
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số sai sót trong 

tính toán.  

rõ ràng, hoàn 

toàn hợp lý.  

 

c) Rubric 4: Thuyết trình (Oral Presentation) 
 

 Mức độ đạt chuẩn quy định  

Tiêu chí 

đánh giá 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Trọng 

số 

Nội dung 

báo cáo 

Không có nội 

dung hoặc nội 

dung không phù 

hợp với yêu 

cầu.  

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu, hình ảnh và 

giải thích chưa 

rõ ràng  

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, đẹp  

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, phong phú. 

Có sử dụng 

video  

Nội dung phù 

hợp với yêu 

cầu. Sử dụng 

thuật ngữ đơn 

giản, dễ hiểu. 

Hình ảnh minh 

họa rõ ràng, 

đẹp, phong 

phú. Có sử 

dụng video và 

giải thích cụ 

thể hiểu biết 

trên video.  

50% 

Trình 

bày slide 

Slide trình bày 

quá sơ sài, 

không đủ số 

lượng theo quy 

định  

Slide trình bày 

với số lượng 

phù hợp, sử 

dụng từ ngũ và 

hình ảnh rõ ràng  

Slide trình bày 

với bố cục 

logic, rõ ràng, 

gồm 3 phần 

(introduction, 

body and 

conclusion)  

Slide trình bày 

với bố cục 

logic, rõ ràng, 

gồm 3 phần, thể 

hiện sự thành 

thạo trong trình 

bày  

Slide trình bày 

với bố cục 

logic, rõ ràng, 

gồm 3 phần. 

Thuật ngữ sử 

dụng đơn giản 

dễ hiểu. Thể 

hiện sự thành 

thạo trong 

trình bày và 

ngôn ngữ.  

25% 

Thuyết 

trình 

Trình bày 

không logic, 

vượt quá thời 

gian quy định. 

Sử dụng thuật 

ngữ không 

đúng, phát âm 

không rõ, giọng 

nói nhỏ. Người 

nghe không 

hiểu.  

Bài trình bày 

đầy đủ. Giọng 

nói nhỏ, phát 

âm còn một số 

từ không rõ, sử 

dụng thuật ngữ 

phức tạp, chưa 

có tương tác với 

người nghe khi 

trình bày.  

Phần trình bày 

có bố cục 3 

phần rõ ràng. 

Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ 

nghe, thời gian 

trình bày đúng 

quy định, thỉnh 

thoảng có tương 

tác với người 

nghe. Người 

nghe có thể hiểu 

và kịp theo dõi 

nội dung trình 

bày.  

Phần trình bày 

ngắn gọn, dễ 

hiểu. Sử dụng 

các thuật ngữ 

đơn giản, dễ 

hiểu. Bố cục rõ 

ràng. Giọng nói 

rõ ràng, lưu 

loát. Thời gian 

trình bày đúng 

quy định. 

Tương tác tốt 

với người nghe. 

Người nghe có 

thể hiểu được 

nội dung trình 

bày.  

Phần trình bày 

ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. 

Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. 

thu hút sự chú 

ý của người 

nghe, tương tác 

tốt với người 

nghe. Người 

nghe có thể 

hiểu và theo 

kịp tất cả nội 

dung trình bày. 

Thời gian trình 

bày đúng quy 

định.  

25% 

d) Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp 

án được thiết kế sẳn  

đ) Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 

10 dựa trên đáp án được thiết kế sẳn  

e) Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam)  

Rubric 5: Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam)  
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 
 

Thái độ 

trả lời 

câu hỏi  

Thái độ giao 

tiếp, trả lời thô 

lỗ, không hợp 

tác, thiếu tôn 

trọng trong giao 

tiếp. Sử dụng 

thuật ngữ không 

phù hợp, gióng 

nói khó nghe.  

Thái độ giao 

tiếp, trả lời câu 

hỏi lễ độ. Sử 

dụng các thuật 

ngữ trong câu 

trả lời phức tạp, 

khó hiểu. Giọng 

nói nhỏ, thiếu tự 

tin.  

Thái độ giao 

tiếp, trả lời nhẹ 

nhàng, hòa nhã. 

Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ 

nghe. Thuật ngữ 

sử dụng trong 

câu trả lời lời 

phù hợp, dễ 

hiểu.  

Thái độ trong 

câu trả lời tự tin, 

từ tốn, nhẹ 

nhàng, điềm 

đạm. Thuật ngữ 

sử dụng trong 

câu trả lời đơn 

giản, dễ hiểu. 

Giọng nói lưu 

loát, rõ ràng.  

Thái độ giao 

tiếp, trả lời rất 

tự tin, Giọng 

nói rõ ràng, 

lưu loát. thu 

hút sự chú ý 

của người 

nghe, tương 

tác tốt với 

người nghe.  

20% 

Nội dung 

trả lời 

Các câu trả lời 

hoàn toàn 

không liên quan 

đến câu hỏi. 

Các câu trả lời 

không rõ ràng, 

gần như không 

liên, không tập 

trung vào trọng 

tâm của câu hỏi.  

Các câu trả lời 

đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên 

quan đến câu 

hỏi nhưng thiếu 

tự tin trong các 

câu trả lời. 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan đến 

câu hỏi yêu cầu. 

Thể hiện sự tự 

tin về sự hiểu 

biết trong câu 

trả lời, lập luận 

giải thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả lời 

ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, 

liên quan trực 

tiếp đến câu 

hỏi yêu cầu; 

tự tin trong 

câu trả lời; lập 

luận, giải 

thích cho câu 

hỏi hoàn toàn 

thuyết phục. 

80% 

g) Đánh giá báo cáo (Written Report)  

Rubric 6: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Nội dung 

đồ án  

Không có hoặc 

nội dung được 

trình bày trong 

báo cáo không 

phù hợp với yêu 

cầu.  

Nội dung trình 

bày trong báo 

cáo đầy đủ theo 

yêu cầu. Tính 

toán sai, không 

cụ thể, không 

đáp ứng yêu 

cầu.  

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, còn một số 

nhầm lẫn trong 

tính toán, một 

số nội dung 

chưa hợp lý  

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, trình tự tính 

toán hợp lý, tính 

toán chính xác. 

Kết quả tính 

toán và chọn 

chưa có giải 

thích cụ thể, 

chưa thuyết 

phục.  

Đầy đủ nội 

dung theo yêu 

cầu, tính toán 

chi tiết, rõ 

ràng, logic, 

trình tự tính 

toán hợp lý. 

Kết quả tính 

toán và chọn 

có sự phân 

tích, lý giải cụ 

thể, rõ ràng và 

thuyết phục.  

60% 

Trình 

bày 

thuyết 

minh  

Không có 

thuyết minh 

hoặc thuyết 

minh không 

đúng với nội 

dung theo yêu 

cầu.  

Trình tự trình 

bày trong thuyết 

minh không 

đúng. Nội dung 

phù hợp theo 

yêu cầu. Hình 

vẽ, bảng biểu 

còn nhiều mâu 

thuẩn với nội 

dung.  

Nội dung, trình 

tự trình bày 

thuyết minh phù 

hợp theo yêu 

cầu. Trình bày 

còn một số lỗi 

về chính tả, kích 

thước, ghi chú 

chưa đầy đủ.  

Nội dung phù 

hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, 

rõ ràng đáp ứng 

yêu cầu. Hình 

ảnh, bảng biểu 

rõ ràng, logic, 

ghi chú phù 

hợp. Thể hiện 

kỹ năng soạn 

thảo văn bản 

còn hạn chế.  

Nội dung phù 

hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, 

rõ ràng đáp 

ứng yêu cầu. 

Hình ảnh, 

bảng biểu rõ 

ràng, logic, 

ghi chú phù 

hợp. Thể hiện 

việc sử dụng 

thành thạo 

máy tính 

trong trình 

bày báo cáo.  

20% 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Bản vẽ 

kỹ thuật 

và hình 

ảnh 

Không có hoặc 

thiếu bản 

vẽ/hình ảnh, 

bản vẽ/hình ảnh 

không đúng nội 

dung theo quy 

định.  

Đầy đủ số lượng 

bản vẽ/hình ảnh 

(3 bản) với nội 

dung theo đúng 

quy định. Kích 

thước, ghi chú 

trên bản vẽ/hình 

ảnh không được 

thể hiện hoặc 

thể hiện không 

rõ ràng, thiếu 

một số phần 

trên các bản 

vẽ/hình ảnh  

Đầy đủ bản vẽ 

(3 bản) với nội 

dung theo đúng 

quy định. Kích 

thước, ghi chú 

trên bản vẽ đầy 

đủ, rõ ràng. Còn 

một số lỗi về 

trình bày (sai 

chính tả, nét vẽ).  

Đầy đủ bản vẽ 

(3 bản) với nội 

dung theo đúng 

quy định. Sắp 

xếp các phần 

trên bản vẽ hợp 

lý. Kích thước, 

ghi chú đầy đủ, 

rõ ràng.  

Đầy đủ bản vẽ 

(3 bản) với 

nội dung theo 

đúng quy 

định. Sắp xếp 

các phần trên 

bản vẽ hợp lý. 

Kích thước, 

ghi chú đầy 

đủ, rõ ràng. 

Thể hiện việc 

sử dụng thành 

thạo công cụ 

vẽ trên máy 

tính, có thể 

ứng dụng 

trong công 

trình xây 

dựng thực tế.  

20% 

h) Đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment)  

Rubric 7: Làm việc nhóm (Teamwork Assessment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số 
MỨC F 

(0-3.9) 

MỨC D 

(4.0-5.4) 

MỨC C 

(5.5-6.9) 

MỨC B 

(7.0-8.4) 

MỨC A 

(8.5-10) 

Tổ chức 

nhóm 

Không có sự 

làm việc nhóm  

Trách nhiệm và 

nhiệm vụ công 

việc của các 

thành viên trong 

nhóm không 

được phân công 

cụ thể.  

Mỗi thành viên 

có nhiệm vụ 

công việc riêng 

nhưng không rõ 

ràng và không 

phù hợp với khả 

năng của thành 

viên trong 

nhóm.  

Nhiệm vụ công 

việc rõ ràng và 

phù hợp với khả 

năng của mỗi 

thành viên trong 

nhóm.  

Nhiệm vụ 

công việc của 

mỗi thành 

viên rõ ràng, 

cụ thể, phù 

hợp. Phát huy 

thế mạnh của 

các thành viên 

trong nhóm. 

Tương tác, 

phối hợp tốt 

giữa các thành 

viên.  

30% 

Tham gia 

làm việc 

nhóm 

(chuyên 

cần) 

< 30% <50% <70% <90% 

100% (Tham 

gia đầy đủ các 

buổi họp, thảo 

luận của 

nhóm)  

20% 

Thảo 

luận 

Không bao giờ 

tham gia vào 

việc thảo luận 

của nhóm.  

Hiếm khi tham 

gia vào thảo 

luận nhóm và 

đóng góp ý kiến.  

Thỉnh thoảng 

tham gia thảo 

luận nhóm và 

đóng góp ý kiến.  

Thưởng xuyên 

tham gia thảo 

luận nhóm và 

đóng góp ý kiến 

hay.  

Luôn tham gia 

thảo luận 

nhóm và đóng 

góp ý kiến 

hay, hiệu quả 

cho các hoạt 

động của 

nhóm.  

20% 

Phối hợp 

nhóm 

Không bao giờ 

phối hợp, hợp 

tác với nhóm.  

Hiếm khi hợp 

tác, phối hợp 

làm việc nhóm.  

Hợp tác, phối 

hợp với nhóm. 

Thỉnh thoảng 

tôn trọng và 

chia sẽ kinh 

nghiệm từ các 

Hợp tác, phối 

hợp với nhóm. 

Thường xuyên 

tôn trọng và 

chia sẽ kinh 

nghiệm từ các 

Hợp tác, phối 

hợp với nhóm. 

Luôn luôn tôn 

trọng và chia 

sẽ kinh 

nghiệm từ các 

thành viên 

20% 



 

100 

 

thành viên khác 

của nhóm.  

thành viên khác 

của nhóm.  

khác của 

nhóm.  
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Phụ lục 4: Ma trận phương pháp giảng dạy các học phần của chương trình đào 

tạo quản trị nhân lực phù hợp chuẩn đầu ra ngành quản trị nhân lực 
MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 
Mã số Học phần Tên Học phần 

Dạy học 

trực tiếp 

Dạy học 

gián tiếp 

Học 

trải nghiệm 

Dạy học 

tương tác 

T
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 c
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ể
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ỏ
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ự
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 d
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i 
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 ở

 n
h

à
 

I. Khối kiến thức chung               

1 THML Triết học Mác - Lênin  X X  X X      X   

2 KTCTML 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
 X X  X X      X   

3 CNXHKH 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
 X X  X X      X   

4 LSDCSVN 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
 X X  X X      X   

5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh  X X  X X      X   

6 ENG01 Tiếng Anh 1 X X  X  X     X X  X 

7 ENG02 Tiếng Anh 2 X X  X  X     X X  X 

8 ENG03 Tiếng Anh 3 X X  X  X     X X   

9 ENG04 Tiếng Anh 4 X X  X  X     X X   

10 GDTC01 
Giáo dục thể chất 1 - 

Sức nhanh 
X       X       

11 GDTC02 
Giáo dục thể chất 2 – 

Võ Cổ Truyền 
X       X       

12 GDTC03 
Giáo dục thể chất 3 - 

Aerobic 
X       X       

13 GDTC04 
Giáo dục thể chất 4 – 

Bóng chuyền 
X       X       

14 GDTC05 
Giáo dục thể chất 5 – 

Bóng rổ 
X       X       

15 GDQP Giáo dục Quốc phòng X       X       

II. Khối kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên               

16 LTXSTC 
Lý thuyết xác suất - 

thống kê 
X X  X X      X X X X 

17 PLDC Pháp luật đại cương  X X  X X      X X  

18 LLNNPL 
Lý luận Nhà nước và 

pháp luật 
 X X  X X      X X  
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MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 
Mã số Học phần Tên Học phần 

Dạy học 

trực tiếp 

Dạy học 

gián tiếp 

Học 

trải nghiệm 

Dạy học 

tương tác 

T
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 c
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ỏ
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 d
ạ

y
 

T
ra

n
h

 l
u

ậ
n

 

T
h

ả
o

 l
u

ậ
n

 

H
ọ

c 
n

h
ó

m
 

B
à

i 
tậ

p
 ở

 n
h

à
 

19 THDC Tin học đại cương  X X  X      X X X X 

20 THUD Tin học ứng dụng  X X  X      X X X X 

21 TLHDC Tâm lý học đại cương X X  X X       X X X 

22 NHDC Nhân học đại cương X X  X X       X X X 

III. Khối kiến thức cơ sở của ngành               

23 33000 Kinh tế vi mô  X X  X X      X  X 

24 33001 Kinh tế vĩ mô   X X  X      X X X X 

25 33002 
Dẫn luận Phương pháp 

nghiên cứu khoa học 
 X X  X      X X X X 

26 33003 Nguyên lý kế toán X X  X X       X X X 

27 33004 Nguyên lý thống kê X X  X X       X X X 

28 33005 Quản trị học  X X  X      X X X X 

29 33006 
Phân tích định lượng 

trong quản trị 
X X  X X       X X X 

IV. Khối kiến thức ngành               

30 33007 
Quản trị nguồn nhân 

lực  
X X  X X       X X X 

31 33008 Quản trị chiến lược X X  X X       X X X 

32 33009 Hành vi tổ chức  X X  X X       X X X 

33 33010 Quản trị dự án   X X  X      X X X X 

34 33011 Luật lao động  X X  X X       X X X 

35 33012 Quản trị Marketing X X  X X       X X X 

36 33013 Quản trị tài chính  X X  X X       X X X 

37 33014 
Quản trị quan hệ lao 

động 
X X  X X       X X X 

38 33015 Trách nhiệm xã hội DN X X  X X       X X X 
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MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 
Mã số Học phần Tên Học phần 

Dạy học 

trực tiếp 

Dạy học 

gián tiếp 

Học 

trải nghiệm 

Dạy học 

tương tác 

T
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h
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 c
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ỏ
i 

g
ợ

i 
m

ở
 

G
iả

i 
q

u
y

ết
 v

ấ
n

 đ
ề 

H
ọ

c 
th
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ự
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ự
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 d
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39 33016 Khởi nghiệp X X  X X       X X X 

40 33017 
Lập kế hoạch kinh 

doanh 
X X  X X       X X X 

41 33018 Tâm lý học Quản trị               

V. Kiến thức chuyên ngành               

42 33019 
Hoạch định và tuyển 

dụng 
X X  X X       X X X 

43 33020 
Đào tạo & phát triển 

nhân viên 
X X  X X       X X X 

44 33021 
Quản trị hiệu quả công 

việc  
X X  X X       X X X 

45 33022 Quản trị tiền lương X X  X X       X X X 

46 33023 
Quản trị giữ chân 

người lao động  
X X  X X       X X X 

47 33024 
Quản trị nhân sự trong 

ngành HK  
X X  X X       X X X 

48 33025 Bảo hiểm xã hội X X  X  X     X X  X 

49 33026 Quan hệ công chúng X X  X  X     X X  X 

50 33027 An sinh xã hội X X  X  X     X X  X 

51 33028 
Môi trường và an toàn 

lao động  
X X  X X       X X X 

52 33029 
Quản trị nguồn nhân 

lực quốc tế 
X X  X  X     X X  X 

53 33030 Quản trị sự thay đổi  X X  X  X     X X  X 

54 33031 
Hệ thống thông tin 

nhân lực  
X X  X  X     X X  X 

VI. Khối kiến thức bổ trợ               

55 33032 Tổng quan về HKDD X X  X X       X X X 

56 33033 Văn hóa doanh nghiệp  X X  X X       X X X 

57 33034 Giao tiếp kinh doanh  X X  X X       X X X 

58 33035 
Kỹ năng soạn thảo hợp 

đồng   
 X X  X      X X X X 
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MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 
Mã số Học phần Tên Học phần 

Dạy học 

trực tiếp 

Dạy học 

gián tiếp 

Học 

trải nghiệm 

Dạy học 

tương tác 

T
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 c
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ể
 

T
h

u
y

ết
 g

iả
n

g
 

T
h

a
m

 l
u

ậ
n

 

C
â

u
 h

ỏ
i 

g
ợ

i 
m

ở
 

G
iả

i 
q

u
y

ết
 v

ấ
n

 đ
ề 

H
ọ

c 
th

eo
 t

ìn
h

 h
u

ố
n

g
 

M
ô

 h
ìn

h
 

T
h

ự
c 

tậ
p

, 
th

ự
c 

tế
 

T
h

í 
n

g
h

iệ
m

 

N
h

ó
m

 n
g

h
iê

n
 c

ứ
u

 g
iả

n
g

 d
ạ

y
 

T
ra

n
h

 l
u

ậ
n

 

T
h

ả
o

 l
u

ậ
n

 

H
ọ

c 
n

h
ó

m
 

B
à

i 
tậ

p
 ở

 n
h

à
 

59 33036 Thương mại điện tử  X X  X      X X X X 

60 33037 Giới và phát triển  X X  X      X X X X 

61 33038 Quản trị văn phòng   X X  X      X X X X 

VII. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp               

62 33039 Thực tập nghề nghiệp         X       

63 33040 Khóa luận tốt nghiệp        X  X X X X X X 

64 33041 
Thương lượng và đàm 

phán 
X X  X X       X X X 

65 33042 Nghệ thuật lãnh đạo  X X  X X       X X X 

(Stick X vào 1 hoặc 1 vài ô phù hợp với học phần) 
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Phụ lục 5: Ma trận phương pháp đánh giá các học phần của chương trình đào tạo 

quản trị nhân lực phù hợp chuẩn đầu ra ngành quản trị nhân lực 

MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 

Mã số Học 

phần 
Tên Học phần 

Đánh 

giá quá 

trình 

Đánh giá tổng 

kết/định kỳ 
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 c
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I. Khối kiến thức chung          

1 THML Triết học Mác - Lênin X  X X     X 

2 
KTCTM

L 

Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
X  X X     X 

3 
CNXHK

H 
Chủ nghĩa xã hội khoa học X  X X     X 

4 
LSDCS

VN 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
X  X X     X 

5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh X  X X     X 

6 ENG01 Tiếng Anh 1 X X X  X X    

7 ENG02 Tiếng Anh 2 X X X  X X    

8 ENG03 Tiếng Anh 1 X X X  X X    

9 ENG04 Tiếng Anh 2 X X X  X X    

10 GDTC01 
Giáo dục thể chất 1 - Sức 

nhanh 
X X   X  X   

11 GDTC02 
Giáo dục thể chất 2 – Võ 

Cổ Truyền 
X X   X  X   

12 GDTC03 
Giáo dục thể chất 3 - 

Aerobic 
X  X X     X 

13 GDTC04 
Giáo dục thể chất 4 – Bóng 

chuyền 
X   X  X    

14 GDTC05 
Giáo dục thể chất 5 – Bóng 

rổ 
X   X  X    

15 GDQP01 Giáo dục Quốc phòng X   X  X    

II. 
Khối kiến thức Toán và Khoa học tự 

nhiên 
         

14 
LTXST

K 

Lý thuyết xác suất - thống 

kê 
X X  X X     
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MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 

Mã số Học 

phần 
Tên Học phần 

Đánh 

giá quá 

trình 

Đánh giá tổng 

kết/định kỳ 
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 c
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15 PLDC Pháp luật đại cương X X  X X     

16 
LLNNP

L 

Lý luận Nhà nước và pháp 

luật 
X X  X X     

17 THDC Tin học đại cương X X  X X     

18 THUD Tin học ứng dụng X X  X X     

19 TLHDC Tâm lý học đại cương X X  X X     

20 NHDC Nhân học đại cương X X  X X     

III. Khối kiến thức cơ sở của ngành          

21 33000 Kinh tế vi mô  X X  X X   X X 

22 33001 Kinh tế vĩ mô  X X  X X   X X 

23 33002 
Dẫn luận Phương pháp 

nghiên cứu khoa học 
X X  X X   X X 

24 33003 Nguyên lý kế toán X X  X X   X X 

25 33004 Nguyên lý thống kê X X  X X   X X 

26 33005 Quản trị học X X  X X   X X 

27 33006 
Phân tích định lượng trong 

quản trị 
X X  X X   X X 

 Khối kiến thức ngành          

28 33007 Quản trị nguồn nhân lực X X  X X   X X 

29 33008 Quản trị chiến lược X X  X X   X X 

30 33009 Hành vi tổ chức X X  X X   X X 

31 33010 Quản trị dự án X X  X X   X X 

32 33011 Luật lao động X X  X X   X X 

33 33012 Quản trị Marketing X X  X X   X X 

34 33013 Quản trị tài chính  X X  X X   X X 
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MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 
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35 33014 Quản trị quan hệ lao động X X  X X   X X 

36 33015 Trách nhiệm xã hội DN X X  X X   X X 

37 33016 Khởi nghiệp X X  X X   X X 

38 33017 Lập kế hoạch kinh doanh X X  X X   X X 

39 33018 Tâm lý học Quản trị X X  X X   X X 

 Kiến thức chuyên ngành          

40 33019 Hoạch định và tuyển dụng X X  X X   X X 

41 33020 
Đào tạo & phát triển nhân 

viên 
X X  X X   X X 

42 33021 Quản trị hiệu quả công việc X X  X X   X X 

43 33022 Quản trị tiền lương X X  X X   X X 

44 33023 
Quản trị giữ chân người lao 

động 
X X  X X   X X 

45 33024 
Quản trị nhân sự trong 

ngành HK  
X X  X X   X X 

46 33025 Bảo hiểm xã hội X X  X X   X X 

47 33026 Quan hệ công chúng X X  X X   X X 

48 33027 An sinh xã hội X X  X X   X X 

49 33028 
Môi trường và an toàn lao 

động 
X X  X X   X X 

50 33029 
Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 
X X  X X   X X 

51 33030 Quản trị sự thay đổi  X X  X X   X X 

52 33031 
Hệ thống thông tin nhân 

lực 
X X  X X   X X 

 Khối kiến thức bổ trợ          
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MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

Số 

TT 

Mã số Học 

phần 
Tên Học phần 

Đánh 
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53 33032 
Tổng quan về hàng không 

dân dụng 
X X  X X   X X 

54 33033 Văn hóa doanh nghiệp X X  X X   X X 

55 33034 Giao tiếp kinh doanh  X X  X X   X X 

58 33035 
Kỹ năng soạn thảo hợp 

đồng  
X X  X X   X X 

59 33036 Thương mại điện tử X X  X X   X X 

60 33037 Giới và phát triển X X  X X   X X 

61 33038 Quản trị văn phòng  X X  X X   X X 

IV. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp          

6

3 
33039 Thực tập nghề nghiệp X     X X   

64 33040 Khóa luận tốt nghiệp   X   X X X X 

65 33041 Thương lượng và đàm phán X X  X X   X X 

66 33042 Nghệ thuật lãnh đạo X X  X X   X X 
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Phụ lục 6: Phiếu điều tra nhu cầu của xã hội về ngành quản trị nhân lực 

Phiếu điều tra số: ……   Phỏng vấn lúc: …   giờ, ngày…./…./ 

Phỏng vấn viên: ………………………………. …………………… 

Kính chào Quý Anh (Chị): 

Chúng tôi đang xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị nhân lực 

tiếp cận theo định hướng ứng dụng tại Khoa Quản trị kinh doanh – Học viện Hàng không 

Việt Nam. 

Để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà tuyển dụng, đồng thời  tiết giảm chi 

phí cho quý doanh nghiệp trong việc đào tạo lại nhân viên sau khi tuyển dụng, chúng 

tôi mong muốn Quý Anh (Chị) vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của Quý Anh (Chị) về 

dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành Quản trị nhân lực của nền kinh tế và của doanh 

nghiệp mà Quý Anh (Chị) đang quản lý; về yêu cầu kiến thức, kỹ năng và thái độ mà 

sinh viên cần phải đươc trang bị trước khi tốt nghiệp. Mọi ý kiến quý Anh (Chị) đều 

được trân trọng và đánh giá cao, và chỉ dành cho xây dựng chương trình đào tạo này. 

1. Phần giới thiệu về doanh nghiệp  

 Câu 1: Doanh nghiệp mà Quý Anh (Chị) đang quản lý hoạt động chủ yếu trong lĩnh 

vực nào sau đây (đánh dấu ٧ vào ô □ tương ứng): 

□ Doanh nghiệp nhà nước            □ Doanh nghiệp tư nhân                  □ Doanh nghiệp 

nước ngoài 

Câu 2: Chức vụ, hoặc vị trí công việc của Quý Anh/Chị đang đảm nhận trong doanh 

nghiệp (đánh dấu ٧ vào ô □ tương ứng): 

   1. □ Tổng giám đốc /Giám đốc                     2. □ Phó Tổng giám đốc / Phó giám đốc    

   3. □ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng       4. □ Trưởng nhóm                     

   5. □ Chuyên viên                                          6. □ Khác (Ghi rõ) 

Câu 3: Số lượng cán bộ, công nhân viên hiện nay của doanh nghiệp mà Quý Anh (Chị) 

đang quản lý (đánh dấu ٧ vào ô □ tương ứng):: 

1. □ Dưới 10 người         2. □ Từ 11 – 50 người 3. □ Từ 51 – 100  4. □ Trên 100 

người   
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2. Phần Dự báo nhu cầu tuyển dụng ngành Quản trị nhân lực 

Câu 4: Xin Quý Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ cần thiết để mở ngành Quản trị 

nhân lực có trình độ đại học trở lên (Đánh dấu ٧ vào ô □ tương ứng được chọn; trường 

hợp chọn nhầm khoanh tròn  và chọn lại ô khác): 

1. □ Rất cần thiết        2. □ Cần thiết 3. □  Bình thường  4. □  Không cần thiết 

Câu 5:  Xin Quý Anh (Chị) vui lòng cho biết khả năng tìm được việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp ngành QTNL trong 5 năm tới: 

1. □ Dễ tìm việc        2. □ Bình thường  3. □ Có thể tìm việc ở chuyên ngành gần   4. □ 

Khó tìm việc             

Câu 6: Xin Quý Anh (Chị) vui lòng cho biết khả năng sinh viên sau khi tốt nghiệp có 

thể học lên cao: 

1. □ Dễ phát triển   2. □ Bình thường     3. □ Khó phát triển   

3. Phần yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của ứng viên tuyển dụng 

 Câu 7: Là một lãnh đạo của doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, xin Quý 

Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ quan trọng (cần thiết) của những kiến thức, kỹ năng 

và thái độ của sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Quản trị nhân lực trong 

giai đoạn hiện nay được liệt kê dưới đây, với qui ước: 

      1:  Hoàn toàn không quan trọng          

       2:  Không quan trọng;                             

  3:  Không có ý kiến    

  4:  Quan trọng                              

  5:  Rất quan trọng                
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STT 
Nội dung đánh giá  

  Mức độ đánh giá 
 1. Kiến thức 

01 

Có kiến thức cơ bản về Triết học nói chung và triết học 

Mac-Lênin nói riêng; có kiến thức tổng quan về hệ thống 

chính trị xã hội và về chủ nghĩa XHKH; hiểu từng tận về 

lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh lịch sử 

thế giới, có kiến thức cơ bản về pháp luật và các quy định 

của Đảng, Nhà nước và cơ quan đơn vị.  Nhận biêt, giải 

thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật 

của nhà nước 

1 2 3 4 5 

02 
Có kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và văn hóa các 

nước 
1 2 3 4 5 

03 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và có thể áp 

dụng phục vụ chuyên môn trong quá trình công tác; có 

kiến thức tin học căn bản, sử dụng thành thạo các phần 

mềm văn phòng và phần mềm chuyên ngành, có chứng 

chỉ tin học ứng dụng cơ bản hoặc tương đương; có trình 

độ ngoại ngữ tương đương TOEIC 500 

1 2 3 4 5 

04 
Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về 

kinh tế vĩ mô và vi mô 
1 2 3 4 5 

05 

Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào 

thực tế các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh 

doanh 

1 2 3 4 5 

06 

Biết sử đụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong 

việc thực hành nghiệp vụ quản trị nhân lực, biết sử đụng 

các phần mềm hỗ trợ cho việc lên kế hoạch, dự báo nhu 

cầu nhân lực tại các doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

07 

Nhận biết, diễn giải kiến thức quản trị nhân sự, có khả 

năng vận dụng, đưa vào thực tể nhằm đánh giá thực trạng 

hoạt động nhân sự của đơn vị doanh nghiệp, các quy trình 

chính sách về nhân sự, quy định luật về người lao động 

được ban hành 

1 2 3 4 5 

08 

Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích các báo cáo tình hình 

nhân sự, các quy trình, kế hoạch hoạt động nhân sự (tuyển 

dụng, đào tạo phát triển, ngân sách cho nhân sự...), báo 

cáo phân tích nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp 

1 2 3 4 5 

 2. Kỹ năng   Mức độ đánh giá 

9 

Sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, 

photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công 

việc chuyên môn. 

1 2 3 4 5 
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10 

Khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu… 

một vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; 

có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội 

dung các văn bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài  

1 2 3 4 5 

11 

Khả năng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn đề ngắn; có 

khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng 

viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn 

bản ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra 

ngoài; có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng 

Anh liên quan đến ngành quản trị nhân lực.  

1 2 3 4 5 

12 

Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính 

toán, phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ 

cho công tác chuyên môn quản trị nhân lực 

1 2 3 4 5 

13 

Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối 

kết hợp, tham khảo ý kiến, để giải quyết các vấn đề phức 

tạp 

1 2 3 4 5 

14 

Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối 

kết hợp, tham khảo ý kiến, để giải quyết các vấn đề phức 

tạp liên quan đến chuyên ngành quản trị nhân lực 

1 2 3 4 5 

15 

Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết 

công việc.  

1 2 3 4 5 

16 

Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng 

nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước ngoài nâng 

cao hiệu quả giải quyết công việc. 

1 2 3 4 5 

 Tự chủ, tự chịu trách nhiệm   Mức độ đánh giá 

17 

Có khả năng tự mình giải quyết các vấn đề đơn giản; khả 

năng phối hợp làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn 

đề lớn phức tạp; có năng lực tổ chức một hoặc nhiều nhóm 

làm việc để giải quyết một hay vài công việc cụ thể 

1 2 3 4 5 

18 

Có ý thức và hành động cụ thể tham gia bảo về môi 

trường; tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng 

những việc làm thiết thực, 

1 2 3 4 5 

19 

Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần đoàn 

kết, tương thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể 

trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc.  

1 2 3 4 5 

20 
Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn luyện 

sức khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao. 
1 2 3 4 5 
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3. Các yêu cầu khác  

Câu 5: Theo Anh (Chị), ngoài những kiến thức, kỹ năng và thái độ trên đây, để đáp 

ứng tốt yêu cầu công việc trong lĩnh vực Quản trị nhân lực trong bối cảnh hội nhập 

hiện nay, sinh viên cần được trang bị thêm những gì? 

STT  Về kiến thức   Mức độ đánh giá 

21  1 2 3 4 5 

22  1 2 3 4 5 

 Về kỹ năng   Mức độ đánh giá 

23  1 2 3 4 5 

24  1 2 3 4 5 

25  1 2 3 4 5 

 Tự chủ, tự chịu trách nhiệm   Mức độ đánh giá 

26   

Câu 8: Cuối củng, Quý Anh (Chị) vui lòng cho biết: 

 Họ và tên của Quý Anh (Chị):…………………………………………………… 

 Số điện thoại: ………………………….. 

 Email: ……………………………………………. 

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Anh (Chị)! 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

 

Mức độ cần thiết để mở ngành đào tạo 

Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Không cần thiết

Phiếu Khảo sát 712 66 0 0

7
1

2

6
6

0 0
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Khả năng tìm được việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

 

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học nâng cao, phát triển chuyên môn 

 

 

Hình 8. Đánh giá về mức độ cần thiết đối với những kiến thức cần có trong 

chương trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

Dễ tìm việc

55%
Bình thường

25%

Có thể tìm việc ở 

chuyền ngành gần

19%

Khó tìm việc

1%

Dễ phát triển Bình thường Khó phát triển

Phiếu Khảo sát 638 140 0

6
3

8

1
4

0

0

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Điểm trung bình 4.2866 4.3972 4.5488 4.6131 4.5964 4.6375 4.3895 4.4383

4
.2

8
6

6

4
.3

9
7

2

4
.5

4
8

8

4
.6

1
3

1

4
.5

9
6

4

4
.6

3
7

5

4
.3

8
9

5

4
.4

3
8

3
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Đánh giá mức độ cần thiết đối với những kỹ năng cần có trong chương trình đào 

tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

 

Đánh giá mức độ cần thiết đối với những năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

cần có trong chương trình đào tạo nhân lực ngành Quản trị nhân lực 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Điểm trung bình 4.6401 4.6272 4.6105 4.581 4.6555 4.6568 4.6645 4.6748
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A1 A2 A3 A4

Điểm trung bình 4.6427 4.5604 4.599 4.5887
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Phụ lục 7: Bảng đối sánh các chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY) 

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT 

NAM VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

TƯƠNG ỨNG CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 

 

 

Mục đích:  

Xác lập những cơ sở, căn cứ cho việc mở ngành Quản trị Nhân lực (QTNL) thuộc 

Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Hàng không Việt Nam (HVHKVN). Nội dung bản 

so sánh tập trung vào việc phân tích một số chương trình đào tạo về quản trị nhân lực ở 

bậc đại học của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế làm cơ sở cho những 

đề xuất chương trình đào tạo Quản trị nhân lực của Học viện Hàng không Việt Nam, 

nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đáp ứng được yêu cầu công việc, có khả năng hội nhập 

khu vực và quốc tế. 

1. So sánh Chương trình đào tạo ngành QTNL trong nước: 

So sánh giữa HVHKVN và các trường Đại học khác của Việt Nam không có sự 

khác biệt lớn vì theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT thì tổng thời lượng cho 

chương trình 4 năm tối thiểu là 120 tín chỉ. Tùy theo mục tiêu mà mỗi chương trình, số 

tín chỉ nằm trong khoảng từ 120-145 tín chỉ. 

Bảng 1 trình bày những thông tin về cấu trúc chương trình tham khảo từ chương 

trình của các trường đại học là ĐH Kinh tế - Tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Tôn Đức 

Thắng. Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Đại học Thương mại, là trường công lập có quá 

trình phát triển lâu dài, trường Đại học Kinh tế - Tài chính là trường có đông người theo 

học với số lượng tuyển sinh hằng năm đạt trên 200 sinh viên.  

Bảng 1: Cấu trúc chương trình Cử nhân QTNL của các trường Đại học ở trong 

nước 

Đơn vị tính: Tín chỉ 

STT Khối kiến thức HVHKVN 

ĐH Tôn 

Đức 

Thắng 

ĐH 

Thương 

mại 

ĐH Kinh 

tế tài 

chính 

 Tổng  120 128 131 132 

1 Giáo dục đại cương 28 38 43 28 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 87 90 88 104 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành 19 27 25 36 

2.2 Kiến thức ngành 27 
50 39 

30 

2.3 Kiến thức chuyên ngành 27 32 

2.4 Kiến thức bổ trợ 14 3 14 6 

2.5 

Thực tập và viết khóa luận tốt 

nghiệp (hoặc học phần thay thế 

khóa luận) 
10 10 10 - 
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Nguồn: Chương trình Cử nhân Quản trị nhân lực của trường Đại học Tôn Đức Thắng, 

ĐH Thương mại, ĐH Kinh tế - Tài chính 

1.1. Thời lượng Ngoại ngữ và thực tập  

Trong chương trình Chương trình QTNL của trường HVHKVN, Đại học Tôn Đức 

Thắng có tổng thời lượng từ 125-130 tín chỉ. Trong chương trình, thời lượng môn ngoại 

ngữ cũng khá ít chỉ có 6-12 tín chỉ. Tuy nhiên, HVHKVN yêu cầu chuẩn đầu ra đối với 

sinh viên phải có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEIC 500). Trong khi đó các trường 

ĐH Thương mại chỉ có giảng dạy ngoại ngữ với thời lượng là 06 tín chỉ. 

Việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp được thể hiện qua thời lượng thực tập trong 

chương trình. HVHKVN và các trường đại học khác đều có thời lượng thực tập 10 tín 

chỉ. Như vậy, qua so sánh về yêu cầu trình độ Tiếng Anh và thời lượng thực tập cho 

thấy chương trình của trường HVHKVN có được lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị 

trường lao động. 

1.2. So sánh các học phần ngành và chuyên ngành  

Các môn ngành và chuyên ngành trong chương trình QTNL của các trường không 

có khác biệt lớn về thời lượng (xem bảng 1) nhưng trường HVHKVN có một môn đặc 

thù ngắn với thương hiệu hàng không là Quản trị nguồn nhân lực trong ngành hàng 

không, Quản trị giữ chân người lao động. 

2. So sánh chương trình QTNL của HVHKVN và của một số trường đại học trong 

khối ASEAN và quốc tế. 

Tham khảo chương trình của các nước trong khối ASEAN như Singapore cho thấy 

tên chương trình tương tự với chương trình ngành QTNL có tên là Quản trị Nhân lực 

(Human Resource Management). Chương trình của các trường cùng quốc gia có nhiều 

điểm tương đồng với nhau, chẳng hạn như chương trình của trường Singapore 

University of Social Sciences có một số môn học liên quan đến quản trị nhân lực.  

Bảng 2: Các Học phần chuyên ngành mới trong chương trình của các trường 

Stt Tên môn học HVHKVN 

Singapore 

University 

of Social 

Sciences 

1 Business Skills and Management x x 

2 Quantitative Analysis in Management x  

3 Statistics x x 

4 Fundamentals of Management x  

5 Strategic Management x  

6 Project Management x x 

7 Business Excellence  x 

8 Essentials of Financial Management x x 

9 Human Behaviour in Organisations x x 

10 Employment Law and Industrial Relations x x 

11 Training and Development x x 

12 Work Motivation  x 

13 Team Dynamics  x 
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Stt Tên môn học HVHKVN 

Singapore 

University 

of Social 

Sciences 

14 Total Reward Design and Management  x 

15 Human Capital Measurement x x 

16 Talent Management x x 

17 Performance Management x x 

18 Leadership Development x x 

19 Workforce Planning x x 

20 Global Human Resource x x 

21 Assessment and Selection x x 

22 Interviewing Techniques  x 

23 Organizational Psychology x x 

24 
Sustainable Society Through Innovative 

Technology 
 x 

25 
Human Growth and Life-Span Development 

(Adulthood to Old Age) 
 x 

26 
Human resource management in Aviation 

industry  
x  

3. Tiếp thu và cải tiến chương trình đào tạo tăng lợi thế cạnh tranh cho sinh viên 

tốt nghiệp tại HVHKVN 

Thỏa thuận MRA-TP được thực thi, sinh viên tốt nghiệp ngành QTNL phải cạnh 

tranh trên thị trường lao động liên quốc gia. Mà Singapore vốn là quốc gia rất phát triển 

về cung cấp nhân lực chất lượng cao trong khối ASEAN, đây cũng là một trong đối thủ 

trực tiếp mà người học Việt Nam sẽ phải cạnh tranh trong thị trường lao động nhân lực. 

Cải tiến chương trình ngoài việc tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp tăng năng lực 

cạnh tranh còn góp phần tăng lơi thế cạnh tranh cho cơ sở đào tạo thực hiện chương 

trình đó. Kết quả so sánh chương trình cho thấy HVHKVN đã tiếp thu và cải tiến chủ 

yếu là đa dạng hóa và cập nhật kiến thức mới về nhân lực chất lượng cao, tạo ra bản sắc 

tiêng, đồng thời đảm bảo chuẩn đầu ra về chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế. 

Kết luận 

So sánh chương trình của trường HVHKVN và các trường trong nước và quốc tế 

cho thấy HVHKVN đã tiếp thu và cải tiến trong danh mục các môn học chuyên ngành 

nhằm tăng tính hấp dẫn của chương trình và trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để 

sinh viên có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của công việc, có khả năng cạnh 

tranh cao nhất trong thị trường lao động. Chương trình QTNL chỉ là một thành phần 

trong quy trình đào tạo của HVHKVN. Để chương trình đạt được thành công như mong 

đợi còn đòi hỏi sự nỗ lực của các thành phần khác tham gia trong quá trình tổ chức đào 

tạo như năng lực của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, giáo trình, 

phương pháp dạy và học và cả tinh thần thái độ học tập của sinh viên. 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Phụ lục 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo  

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

Học phần /môn học 

Thời gian 

sử dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi 

chú 

1 

Hội trường, giảng đường, 

phòng học các loại, phòng đa 

năng, phòng làm việc của 

giáo sư, phó giáo sư, giảng 

viên cơ hữu 

  

 

 

  

1.1 
Hội trường, phòng học lớn 

trên 200 chỗ 
1 915 

 
 

  

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 4 453 

Triết học Mác – Lênin, Xác suất thống kê; Pháp luật đại 

cương; Lý luận Nhà nước và pháp luật; Tâm lý học đại 

cương; Kinh tế chính trị; CNXH Khoa học; Lịch sử 

ĐCSVN; Tổng quan HKDD; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học kỳ I 

Học kỳ II 

Học kỳ III 

Học kỳ IV 

Học kỳ V 

  

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 32 1981,67 

Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nhân học đại 

cương; Dẫn luận phương pháp NCKH; Nguyên lý kế toán; 

Nguyên lý thống kê; Quản trị dự án; Phân tích định lượng 

trong quản trị; Quản trị nguồn nhân lực; Luật lao động; 

Hành vi tổ chức; Quản trị chiến lược; Môn tự chọn kiến thức 

ngành 1; Môn tự chọn kiến thức chuyên ngành 1; Môn tự 

chọn kiến thức bổ trợ 1, Hoạch định và tuyển dụng; Đào tạo 

và phát triển; Môn tự chọn kiến thức ngành 3; Môn tự chọn 

kiến thức ngành 2; Môn tự chọn kiến thức chuyên ngành 2; 

Quản trị tiền lương; Quản trị hiệu quả công việc; Quản trị 

giữ chân người lao động; Môn tự chọn kiến thức chuyên 

ngành 3; Môn tự chọn kiến thức bổ trợ 2; Văn hóa doanh 

nghiệp; Thương lượng và đàm phán; Nghệ thuật lãnh đạo 

Học kỳ I; 

Học kỳ II; 

Học kỳ III 

Học kỳ IV 

Học kỳ V 

Học kỳ VI 

Học kỳ VII 

Học kỳ 

VIII 

  

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 34 822,34 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng anh 4 

Học kỳ I; 

Học kỳ II; 

Học kỳ III 

Học kỳ IV 

  

1.5 Số phòng học đa phương tiện 3 170 Tin học đại cương; Tin học ứng dụng Học kỳ II 
  

1.6 

Phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên toàn 

thời gian 

29 1874,9 
Dẫn luận phương pháp NCKH; Nguyên lý thống kê; Nghệ 

thuật lãnh đạo; Hành vi tổ chức 

Học kỳ II; 

Học kỳ III 

Học kỳ 

VIII 

  

2 Thư viện, trung tâm học liệu 1 397 Tất cả các học phần có trong chương trình đào tạo  
  

3 

Trung tâm nghiên cứu, phòng 

thí nghiệm, thực nghiệm, cơ 

sở thực hành, thực tập, luyện 

tập 

31 1534,63 Thực tập tốt nghiệp 
Học kỳ 

VIII 

  

8.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Số 

TT 

Loại 

phòng học 

(Phòng học, 

giảng đường, 

phòng học đa 

phương tiện, 

phòng học 

ngoại ngữ, 

phòng máy 

tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Đúng/ 

Không 

đúng 

với hồ 

sơ 

 

 

Ghi 

chú 
Tên thiết bị 

Số 

lượng 

/phòng 

Phục vụ 

học phần 

/môn học 

Diện 

tích 

(m2) 

1 

 
Giảng đường 26 2.618 

Máy chiếu 

Dell 
1 

Tất cả 

các học 

phần 

64 – 

128m2/ 

phòng 

 
 

 

Màn chiếu 1  
 

 

Bảng mica 1  
 

 

Âm ly Ariang 1   

Loa Ariang 2   

Micro 1   

Bàn ghế học 

sinh 
-  
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Bàn ghế giáo 

viên 
1  

 

2 Phòng học 35 1.885 

Máy chiếu 

Dell 
1 

Tất cả 

các học 

phần 

35 – 

95m2/ 

phòng 

  

Màn chiếu 1   

Bảng mica 1   

Âm ly Ariang 1   

Loa Ariang 2   

Micro 1   

Bàn ghế học 

sinh 

   

Bàn ghế giáo 

viên 

1   

3 
Phòng học 

Ngoại ngữ 
1 64 

Máy chiếu 

Dell 
1 

Học học 

phần 

ngoại 

ngữ 

64m2/ 

phòng 

  

Màn chiếu 1   

Bảng mica 1   

Ghế xếp nệm 42   

Bàn vi tính 20   

Âm lý Tiến 

Đạt 

1   

Loa TDA 2   

Micro 1   

Máy chủ Dell 2   

Máy trạm 

Client 

40   

Tủ sắt hồ sơ 1   

Máy lạnh 

Toshiba 

2   

4 Phòng máy 

tính 

3 170 Máy chiếu 

Dell 

1 Các học 

phần tin 

học 

43 – 

84m2/ 

phòng 

  

Màn chiếu 1   

Bảng mica 1   

Bàn vi tính 20   

Ghế gỗ bọc 

nệm 

   

Âm ly Ariang 1   

Loa 2   

Micro 1   

Bàn ghế giáo 

viên 

1   

Máy lạnh 1   

 

8.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực 

hành 

Số 

TT 

Tên phòng thí 

nghiệm, xưởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 

 

Đúng/ 

Không 

đúng với 

hồ sơ 

Ghi chú 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ 

học phần 

1 

Phòng thực hành 

An ninh Hàng 

không D03 

84 

Bàn ghế học sinh 16 

An ninh 

hàng 

không 

 
 

 

Bàn trực quan 2   

Bàn ghế giáo viên 2   

Máy lạnh 2   

Bảng từ 2   
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Thùng đựng vật 

phẩm 
1   

Bục gỗ chống 

nhiễu 
2   

Cổng từ an ninh 2   

Tủ sắt hồ sơ hòa 

phát 
2   

Âm ly Ariang 1   

Loa 2   

Micro 1   

2 

Phòng thực hành 

soi chiếu An ninh 

Hàng không D04 

43 

Bàn vi tính 

 
18 

An ninh 

Hàng 

không 

 
 

 

Ghế gỗ 18   

Máy lạnh Toshiba 1   

Bảng từ 1   

Máy tính để bàn 31   

3 

Phòng thực hành 

kiểm soát tiếp cận 

tại sân D21 

 

 

Bàn học sinh 2 

Giả định 

kiểm soát 

tiếp cận 

tại sân 

 
 

 

Bàn thực tập 

chuyên dụng 
14   

Ghế xoay 15   

Bảng mica 1   

Máy lạnh Toshiba 1   

Máy lạnh Daikin 1   

Máy lạnh LG 1   

Máy tính để bàn 14   

Âm ly Ariang 1   

Loa 2   

Micro 1   

4 

Phòng thực hành 

kiểm soát tiếp cận 

tại sân D24 

65 

Bàn vi tính 13 

Giả định 

kiểm soát 

tiếp cận 

tại sân 

  

Bàn học sinh 4   

Ghế xếp 20   

Ghế gỗ 6   

Máy lạnh AIKIBI 1   

Âm ly Ariang 2   

Loa 2   

Máy lạnh National 1   

Máy tính để bàn 14   

5 

Phòng thực tập 

kiểm soát tiếp cận 

tại sân D32 

58 

Bàn học sinh 4 

Giả định 

kiểm soát 

tiếp cận 

tại sân 

  

Bàn giáo viên 1   

Máy lạnh 

Panasonic 
2   

Ghế gỗ nệm 13   

Ghế học sinh 1   

San bàn thực tập 1   

Điện thoại bàn 3   

Âm ly Ariang 1   

Loa 2   

Micro 1   

6 

Phòng thực tập 

kiểm soát tiếp cận 

tại sân D32 

58 

Bàn học sinh 4 

Giả định 

kiểm soát 

tiếp cận 

tại sân 

  

Bàn giáo viên 1   

Máy lạnh 

Panasonic 
2   

Ghế gỗ nệm 13   

Ghế học sinh 1   

San bàn thực tập 1   

Điện thoại bàn 3   

Âm ly Ariang 1   
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Loa 2   

Micro 1   

7 
Phòng thực tập 

điện tử G405  
64 

Bàn thực tập điện 

tử chân sắt 
20 

Thực hành 

điện tử 

  

Bàn giáo viên 2   

Bàn giáo viên 1   

Ghế mặt tròn nhựa 

chân sắt 
56   

Kệ đồ nghề 5   

Máy lạnh Funiki 2   

8 
Phòng thực tập 

điện tử A303 
48 

Bàn, ghế học sinh 14 

Thực hành 

điện tử 

  

Bàn thực tập điện 

tử 
06   

Bàn giáo viên 01   

Ghế gỗ tựa 25   

Kệ sắt 03   

Tủ hồ sơ 01   

Máy lạnh HP 

National 
01   

Kệ gỗ 01   

Bảng 01   

9 
Phòng thực tập 

điện tử A306 
35 

Bảng 01 

Thực hành 

điện tử 

  

Bàn thực tập điện 

tử 
05   

Bàn giáo viên 01   

Ghế gỗ mặt tròn 24   

Máy lạnh HP 

National 
01   

10 
Phòng thực tập 

điện tử A307 
65 

Bàn học sinh mặt 

MDF 
13 

Thực hành 

điện tử 

  

Bàn thực tập điện 

tử 
08   

Bàn giáo viên 01   

Ghế gỗ mặt tròn 16   

Máy lạnh 03   

Tủ hồ sơ sắt 01   

Bảng 01   

8.3. Thư viện 

- Diện tích thư viện: 518,94 m2       

- Diện tích phòng đọc: 375,46 m2 

- Số chỗ ngồi: 198        

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 22 

- Phần mềm quản lý thư viện: 01 (Emiclib) 

- Phần mềm đọc trực tuyến: 01 (Học viện Hàng không Việt Nam xây dựng phục 

vụ người đọc) 

- Thư viện điện tử: 01 (Tailieu.vn), mua bản quyền truy cập trực tiếp   

- Thư viện điện tử: 01 (Thuvienphapluat.vn), mua bản quyền truy cập trực tiếp 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 9,376 
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8.4. Danh mục giáo trình của các ngành đang đào tạo và đăng ký đào tạo 

STT 

Tên sách, giáo 

trình, tạp chí (5 

năm trở lại đây) 

Tên tác giả 
Nhà xuất bản, năm xuất 

bản, nước 

Số lượng 

bản 

Tên học 

phần sử 

dụng 

sách, tạp 

chí 

Mã học 

phần/môn 

học 

Thời gian 

sử dụng 

(học kỳ, 

năm học) 

Ghi chú 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

1.  
Giáo trình triết học 

Mác- Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 2018, Việt 

Nam 
Tailieu.vn 

Triết học 

Mác - 

Lênin 

THML HK1, Năm 1  

2.  
Giáo trình Kinh tế 

chính trị Mác - Lênin 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 2018, Việt 

Nam 
Tailieu.vn 

Kinh tế 

chính trị 

Mác - 

Lênin 

KTCTML HK2, Năm 1  

3.  
Giáo trình Chủ nghĩa 

xã hội Khoa học 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 2018, Việt 

Nam 
Tailieu.vn 

Chủ nghĩa 

xã hội 

Khoa học 

CNXHKH HK1, Năm 2  

4.  

Chương trình môn 

học Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 2018, Việt 

Nam 
Tailieu.vn 

Lịch sử 

Đảng CS 

Việt nam 

LSDCSVN HK2, Năm 2 

 

5.  

Văn kiện đại hội 

Đảng thời kỳ đổi mới 

và hội nhập. 

Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
Chính Trị Quốc Gia, 2013 5  

6.  
Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Bộ GDĐT, 2018, Việt 

Nam 
Tailieu.vn 

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

TTHCM HK1, Năm 3 

 

7.  

Giáo trình tư tưởng 

Hồ Chí Minh (dành 

cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối 

không chuyên ngành 

Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh) 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
Chính Trị Quốc Gia, 2014 10  

8.  
English File: Pre-

intermediate.  

Latham-

Koenig, C., 

Oxenden, C., 

& Seligson, P. 

Oxford: Oxford 

University Press, 2012 
1 

Tiếng anh 

1 

Tiếng anh 

2 

 

ENG01 

ENG02 

HK1, Năm 1 

HK2, Năm 1 

 

9.  

English file pre-

intermediate 

workbook with key 

Latham-

Koenig, C., 

Oxenden, C., 

& Seligson, P. 

Oxford: Oxford 

University Press, 2012 
1  

10.  
English Grammar in 

Use 

Murphy, 

Raymond 

Cambridge University 

Press, 2012            
1  

11.  
English Vocabulary 

in Use, 3rd edition.  
Redman, S. 

Cambridge University 

Press, 2012            
1  

12.  

Life, Vietnam 

edition.  

 

Hughes, J., 

Stephenson, 

H, & 

Dummett, P. 

National Geographic 

Learning, 2018 
1  

13.  
American Headway, 

2nd edition. 

Liz, & Soars, 

J. 

Cambridge University 

Press, 2010            
1  

14.  

English File 

Intermediate 

Student’s Book. 

(Third edition).   

Christina 

Latham-

Koenig, Clive 

Oxenden 

NXB: Oxford University 

Press, 2013. 
1 

Tiếng anh 

3 

Tiếng anh 

4 

ENG03 

ENG04 

HK1, Năm 2 

HK1, Năm 2 

 

15.  

English File 

Intermediate 

WorkBook. (Third 

edition).  

Christina 

Latham-

Koenig, Clive 

Oxenden 

NXB: Oxford University 

Press, 2013. 
1  

16.  

American Headway: 

The world’s most 

trusted English 

course – Student 

practice 3, 2nd 

edition.  

Liz and John 

Soars. 

Oxford University Press, 

2009. 
1  

17.  

English Grammar in 

Use: A self-study 

reference and 

practice book for 

intermediate learners 

of English (with 

answers) (5th 

edition) 

Raymond 

Murphy. 

Cambridge University 

Press, 2019. 

 

  

18.  

Lý thuyết xác suất 

thống kê,Tái bản lần 

thứ 9 

Đinh Văn 

Gắng. 

Giáo dục VN, 2003, Việt 

Nam 
1 

Lý thuyết 

xác suất 

thống kê 

LTXSTK HK1, Năm 1  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-triet-hoc-mac-lenin-gs-ts-pham-van-duc-577800.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-kinh-te-chinh-tri-mac-lenin-577803.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-mon-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc-577801.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-lich-su-dang-cong-san-viet-nam-577799.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/doc/giao-trinh-tu-tuong-ho-chi-minh-577802.html
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19.  
Giáo trình xác suất 

thống kê 

Dương Ngọc 

Hảo 

ĐHQG HCM, 2011, Việt 

Nam 
3  

20.  Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 
ĐHQH HN, 2010, Việt 

Nam 
3  

21.  
Toán học cao cấp tập 

2 

Nguyễn Đình 

Trí và cộng sự 

Giáo dục, 2014, Việt Nam 

 
5  

22.  
Toán học cao cấp tập 

3 

Nguyễn Đình 

Trí và cộng sự 
Giáo dục, 2012, Việt Nam 3  

23.  
Giáo trình Pháp luật 

đại cương 

Nguyễn Hợp 

Toàn 

NXB Chính trị quốc gia, 

2018, Việt Nam 
5 

Pháp luật 

đại cương 
PLDC HK1, Năm 1  

24.  

Giáo trình Lý luận 

chung Nhà nước và 

pháp luật 

Nguyễn Minh 

Đoan 

Nxb. Chính trị quốc gia sự 

thật, 2011, Việt Nam 
Tailieu.vn 

Lý luận 

Nhà nước 

và Pháp 

luật 

LLNNPL HK1, Năm 1  

25.  
Giáo trình tin học đại 

cương 

Trần Đình 

Khang, 

Nguyễn Linh 

Giang, Đỗ 

Văn Uy, 

Nguyễn Hồng 

Phương, Đỗ 

Bá Lâm, Đỗ 

Thị Ngọc 

Quỳnh, Đỗ 

Tuấn Anh 

Bách Khoa Hà Nội, 2019, 

Việt Nam 
3 

Tin học 

đại cương 
THDC HK2, Năm 1  

26.  

Giáo Trình Tin Học 

Ứng Dụng 

 

Trần Thị Song 

Minh 

ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 

2018, Việt Nam 
3 

Tin học 

ứng dụng 
THAD HK2, Năm 1  

27.  
Tâm lý học đại 

cương 

Nguyễn 

Quang Uẩn 

NXB Đại học quốc gia Hà 

Nội, 2014, Việt Nam 
3 

Tâm lý 

học Đại 

cương 

TLHDC HK2, Năm 1 

 

28.  
Tâm lý học đại 

cương,  

Hoàng Đức 

Lâm 

 

Khoa Sư phạm - Trường 

Đại học Đà Lạt, Việt Nam 
Taileu.vn  

29.  

Giáo trình Tâm lý 

học đại cương, Tài 

liệu sử dụng trong 

các trường Đại học 

sư phạm. 

Nguyễn Xuân 

Thức 
 Tailieu.vn  

30.  Nhân học đại cương 
Khoa Nhân 

học 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia TP. 

HCM, TP. HCM, 2014, 

Việt Nam 

3 

Nhân học 

Đại 

cương 
NHDC HK2, Năm 1 

 

31.  Nhân học đại cương 
Nguyễn Văn 

Mạnh 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế, 2014, Việt Nam 
1 

Nhân học 

Đại 

cương 

 

32.  Kinh tế vi mô 
Lê Bảo Lâm 

và các tác giả 

Nhà xuất bản kinh tế 

TP.HCM, 2017, Việt Nam 
1 

Kinh tế vi 

mô 
33000 HK1, Năm 1 

 

33.  

Kinh tế học vi mô 

(Sách dịch) 

 

Robert S. 

Pindyck và 

Daniel L. 

Rubinfeld 

Nhà xuất bản kinh tế 

TP.HCM, 2015, Việt Nam 
1  

34.  

Principles of 

Microeconomics 

Asia-Pacific Edition 

N. Gregory 

Mankiw 
Cengage Learning 2021 

Kinh tế vi 

mô 
33000 HK1, Năm 1 

 

35.  Kinh tế vi mô 

Nguyễn Như 

Ý - Trần Thị 

Bích Dung 

Kinh tế TP.HCM 2019  

36.  Kinh tế vi mô 

Robert S. 

Pindyck và 

Daniel L. 

Rubinfeld –– 

2018 

Nhà xuất bản kinh tế 

TP.HCM 
2018  

37.  Kinh tế vĩ mô 

David Begg  

Stanley 

Fischer, 

Rudiger 

Dornbusch 

NXB thống kê 2017 

Kinh tế vĩ 

mô 
33001 HK2, Năm 1 

 

38.  

Kinh tế vĩ mô - tóm 

tắt - bài tập - trắc 

nghiệm 

Trần Như Ý 

và cộng sự 
Kinh tế TP. HCM 2019  

39.  
Làm quen kinh tế 

học qua biếm họa 

Grady Klein 

& Tiến sĩ 

Yoram 

Bauman 

NXB Thế giới 2016  

40.  
Brief principles of 

macroeconomics 

N. Gregory 

Mankiw 
Cengage Learning 2021  

http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/doc/giao-trinh-ly-luan-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-phan-1-2128033.html
http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/ho%C3%A0ng+%C4%91%E1%BB%A9c+l%C3%A2m+t%C3%A2m+l%C3%BD+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%E1%BA%A1i+c%C6%B0%C6%A1ng.html?typesearch3=2&typesearch4=1
http://tailieuso.vaa.edu.vn/tailieuvn/tim-kiem/nguy%E1%BB%85n+xu%C3%A2n+th%E1%BB%A9c+gi%C3%A1o+tr%C3%ACnh+t%C3%A2m+l%C3%BD+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%E1%BA%A1i+c%C6%B0%C6%A1ng.html?typesearch3=2&typesearch4=1
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41.  

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong 

kinh doanh – Cập 

nhật SmartPLS 

Hà Nam 

Khánh Giao, 

Bùi Nhất 

Vương 

NXB Tài Chính, 2019, 

Việt Nam 
5 

Dẫn luận 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học 
33002 HK1, Năm 2 

 

42.  

Research Methods 

For Business 

Students 

Mark N. K. 

Saunders, 

Philip Lewis, 

Adrian 

Thornhill 

Pearson Education, 2019, 

USA 
1 

Dẫn luận 

Phương 

pháp 

nghiên 

cứu khoa 

học 

 

43.  Nguyên lý kế toán 

PGS.TS 

Nguyễn Hữu 

Ánh 

NXB Đại học kinh tế quốc 

dân, 2020, Việt Nam 
3 

Nguyên 

lý kế toán 
33003 HK1, Năm 2 

 

44.  Nguyên lý kế toán 

Võ Văn Nhị; 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hoàng, 

Lư Thi Thanh 

Nhàn, [và 

những người 

khác...] 

NXB Giao thông vận tải, 

2010 

 

1 
 

45.  Nguyên lý thống kê Hà Văn Sơn 
NXB Thống kê, 2011, 

Việt Nam 
3 Nguyên 

lý thông 

kê 

33004 HK1, Năm 2 

 

46.  
Essentials of 

Business Statistics 

Sanjiv Jaggia, 

Alison Kelly 
McGraw-Hill Education 2019  

47.  Quản trị học 

Phan Thị 

Minh Châu, 

Nguyễn Thị 

Liên Diệp, 

Phạm Văn 

Nam, Hoàng 

Lâm Tịnh 

Phương Đông 2018 

Quản trị 

học 
33005 HK2, Năm 1 

 

48.  Quản trị học 

Phan Thanh 

và Nguyễn 

Thanh Hội 

Hồng Đức 2019  

49.  Quản trị học 
Nguyễn Hải 

Sản 
NXB Thống kê 2015  

50.  

Fundamentals of 

Management: 

Management Myths 

Debunked 

Stephen P. 

Robbins, 

Mary Coulter, 

and David A. 

Decenzo 

Pearson 2017  

51.  
Nhập môn kinh tế 

lượng 

Nguyễn Việt 

Khôi 
Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 

Phân tích 

định 

lượng 

trong 

quản trị 

33006 HK2, Năm 2 

 

52.  
Giáo trình Kinh tế 

lượng  

Nguyễn 

Quang Đông, 

Nguyễn Thị 

Minh 

ĐH kinh tế Quốc dân 2013  

53.  

Giáo trình thống kê 

thực hành (với sự trợ 

giúp của spss và 

stata) 

Nguyễn Văn 

Thứ, Nguyễn 

Mạnh Thể 

ĐH kinh tế Quốc dân 2020  

54.  

Quản trị nguồn nhân 

lực 

 

Trần Kim 

Dung 

NXB Tài Chính, 2018, 

Việt Nam 
3 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

33007 HK2, Năm 2 

 

55.  Quản trị nhân sự 
Nguyễn Hữu 

Thân 

NXB Lao động xã hội, 

2010, Việt Nam 
1  

56.  

Fundamentals of 

Human Resource 

Management (6th 

Ed.) 

Dessler, G. Pearson, 2021, USA 1  

57.  
Giáo trình Quản trị 

chiến lược 

Hà Nam 

Khánh Giao 

và cộng sự 

Nhà xuất bản Tài chính, 

2020, Việt Nam 
3 

Quản trị 

chiến 

lược 

33008 HK1, Năm 3 

 

58.  
Giáo trình Quản trị 

chiến lược 

TS Trần Đăng 

Khoa, TS 

Hoàng Lâm 

Tinh 

NXB Kinh tế TP.HCM, 

2017, Việt Nam 
3  

59.  Hành vi tổ chức 
Nguyễn Hữu 

Lam 

Nxb Lao động, 2011, Việt 

Nam 
4 

Hành vi 

tổ chức 
33009 HK1, Năm 3 

 

60.  

Essentials of 

Organizational 

Behavior 

Robbins, S. 

P., & Judge, 

T. A. 

Pearson Education 

Limited, 2021, Harlow, 

United Kingdom 

1  

61.  Quản trị dự án đầu tư 

TS.Nguyễn 

Xuân Thủy, 

ThS.Trần Việt 

Hoa, ThS. 

Nguyễn Việt 

Ánh 

 Lao động - Xã hội 1 

Quản trị 

dự án 
33010 HK1, Năm 3 

 

62.  Quản trị dự án đầu tư 

Nguyễn Xuân 

Thủy, Trần 

Việt Hoa, 

Nguyễn Việt 

Ánh 

NXB Lao động - Xã hội 2019  
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63.  
Tinh Hoa Quản Trị 

Dự Án 
Kory Kogon 

Nhà Xuất Bản Tổng hợp 

TP.HCM 
2019  

64.  Bộ luật lao động Quốc hội 
Chính Trị Quốc Gia Sự 

Thật, 2020 
3 

Luật lao 

động 
33011 HK1, Năm 3 

 

65.  
Giáo trình Luật Lao 

động 

Đại học Luật 

TP. HCM 

Đại học Luật TP. HCM, 

2020, Việt Nam 
3  

66.  Marketing Strategy 
Michael D. 

Hartline 

Cengage Learning, 2021, 

USA 
1 

Quản trị 

Marketing 
33012  

 

67.  Quản trị Marketing 
Trương Đình 

Chiến 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

Hà 

Nội, 2020 

1  

68.  
Quản trị tài chính 

 

Nguyễn Thị 

Cành, Nguyễn 

Anh Phong 

NXB Hồng Đức, 2018, 

Việt Nam 
3 

Quản trị 

tài chính 
33013 HK1, Năm 3 

 

69.  Quản trị tài chính 

TS.Nguyễn 

Quốc Khánh, 

Chu Hoàng 

Hà 

NXB Thế giới, 2012, Việt 

Nam 

 

100 
 

70.  
Giáo trình Quan hệ 

lao động 

Vũ Hoàng 
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Uyên 

Trường Đại học Kinh Tế 

Quốc Dân, 2019, Việt 

Nam 

3 

Quản trị 
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Thái Thị Ngọc 

Dư 

NXB Đại học Mở Tp 

HCM, 2014 
2 

Giới và 

phát triển 

33037 HK1, Năm 4 

 

119.  

Gender, Power and 

Restorative Justice: 

A Feminist Critique 

Jodie 

Hodgson 

Palgrave Macmillan, 

20222 
2  

120.  
Gender and 

Development 
Janet Momsen Routledge, 2019, USA 2    

121.  
Giáo Trình Quản Trị 
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Kim Quy 

749/QĐ-

HVHK ngày 

5/11/2019 

12/11/2021 
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của người dân tại thành phố Cần Thơ: Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính 
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DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.15.3.1335.2020 

 

39.  

Nguyễn Phú Phương Trang, Đỗ Uyên Tâm, Đoàn Thị Kim Thanh (2022), 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách: Bằng chứng từ cảng 

hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tạp chí khoa học đại học mở, 17(3), 
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Vietnam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7, tháng 5-2021, trang 42-45. DOI: 

10.31219/osf.io/pxv5e 

 

65.  

Hà Nam Khánh Giao (2020). Gợi ý nâng cao trải nghiệm du khách với du 

lịch thông minh. Hội thảo “Giải pháp phát triển hệ thống du lịch thông minh 
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chí Nghiên cứu Tài chính- Marketing, Trường Đại học Tài chính- Marketing, 
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