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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 

2.2. Kỹ năng 

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  
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STT 
Mã chuẩn 

đầu ra 
Chuẩn đầu ra về kỹ năng 

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. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

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.  

4 A4 
Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn luyện sức 

khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao. 

 


