
Ngành Kinh tế vận tải: Cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời chỉ có ở Học viện 

Hàng không Việt Nam. 

 

Ngành Kinh tế vận tải gồm ba chuyên ngành: Kinh tế Hàng không, Logistics và 

Quản lý Chuỗi cung ứng, và Logistics và Vận tải đa phương thức.  

 Chuyên ngành đào tạo Kinh tế Hàng không là ngành học về toàn bộ hệ thống 

kinh doanh và hệ thống vận hành, khai thác của các hãng hàng không và cảng hàng 

không, các xu hướng phát triển của ngành hàng không cũng như các điều luật và quy 

tắc quốc tế trong ngành hàng không. 

 Chuyên ngành đào tạo Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng là ngành học về 

toàn bộ hệ thống kinh doanh giúp người quản trị đưa ra các chiến lược sản xuất hiệu 

quả nhất và điều hành hệ thống giao nhận và phân bổ hàng hoá đến tay người tiêu dùng 

một cách nhanh nhất. 

 Chuyên ngành đào tạo Logistic và Vận tải đa phương thức là ngành học về toàn 

bộ hệ thống kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi, các thủ tục về chứng từ giao 

nhận và thông quan trong lưu thông hàng hoá thương mại quốc tế và nội địa.  

 Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo chương trình Cử nhân Kinh tế Vận tải của 

Học viện Hàng không Việt Nam là các giảng viên cơ hữu thuộc khoa Kinh tế Hàng 

không, đã tốt nghiệp tiến sĩ từ các quốc gia tiên tiến như Pháp, Anh, Úc, Hoa Kỳ, CH 

Czech, Trung Quốc, v.v…và có kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong lĩnh vực hàng 

không và Logistics. Với mục tiêu lấy chất lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học viện Hàng 

không Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện nhằm 



đào tạo ra các cử nhân Kinh tế vận tải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, 

có tố chất thủ lĩnh, đề cao tính kỷ luật, hoạt động tổ nhóm,… 

 Ngoài ra, các bạn còn được tiếng Anh với kỹ năng nghe nói đọc viết thông thạo 

(tương đương trình độ bậc 3 khung ngoại ngữ quốc gia). 

 Sau khi tốt nghiệp,  sinh viên có thể làm việc tại các tại các cơ quan quản lý nhà 

nước, trường đại học, cơ quan nghiên cứu, công ty tư vấn về ngành hàng không, các 

hãng hàng không, các cảng hàng không, các hãng chế tạo máy bay và các công ty dịch 

vụ vận tải, kho hàng, các đại lý khai thuế hải quan, doanh nghiệp Logistics, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, chuỗi bán lẻ, e-commerce, doanh nghiệp cảng 

biển. 

 


