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CHUẨN ĐẦU RA 
Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý kinh tế  

 

Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế  Mã số: 60340410 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

 
1. Yêu cầu về kiến thức:  

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

1.2. Kiến thức chuyên ngành: Sau khi tốt nghiệp, học viên có kiến thức chuyên sâu 

về quản lý kinh tế và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể nghiên 

cứu độc lập, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, hình thành ý tưởng 

khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới về chuyên ngành 

quản lý kinh tế; Có khả năng tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc nghiên 

cứu liên quan đến quản lý kinh tế. 

2. Yêu cầu về kỹ năng:  

a. Kỹ năng cứng: 

2.1. Quản lý và thực thi các chính sách kinh tế – xã hội ở các tổ chức; 

2.2. Thiết lập, thẩm định và đánh giá các dự án phát triển; 

2.3. Phân tích được mối quan hệ giữa chính sách và hoạt động của doanh nghiệp; 

2.4. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ 

trợ cho việc ra quyết định.  

b. Kỹ năng mềm: 

2.5. Phân tích vấn đề: Trang bị cho học viên khả năng khảo sát, phân tích và thiết kế 

các lĩnh vực liên quan đến Quản lý kinh tế; 

2.6. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho học viên kỹ năng tư duy độc lập và hệ thống, tự 

tin khi tiếp cận tri thức mới và khả năng giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực 

Quản lý kinh tế; 

2.7. Quản lý: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị dự án, quản lý thời 

gian và điều hành công việc hiệu quả. 

2.8. Ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 (khung tham chiếu Châu Âu). 

3. Yêu cầu về thái độ 

3.1. Trung thực, cầu tiến, luôn cập nhật các kiến thức khoa học để phục vụ công tác; 

3.2. Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân và có tác phong công nghiệp. 

3.3. Có tinh thần học hỏi, cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 
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4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sỹ Quản lý Kinh tế, học viên có thể đảm 

nhận các công việc: 

4.1. Hỗ trợ Chính phủ trong việc thiết lập các chính sách kinh tế, nghiên cứu mức độ 

ảnh hưởng của những chính sách ấy trong nền kinh tế quốc dân; 

4.2. Phân tích những tác động có thể xảy ra của chính sách tiền tệ quốc gia đối với 

hoạt động của các tổ chức tài chính; 

4.3. Nghiên cứu thị trường để đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiêu thụ hàng hóa, 

dịch vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong các giai 

đoạn khác nhau; 

4.4. Tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan giữa kinh tế với tất cả các ngành, lĩnh 

vực khác trong xã hội; 

4.5. Cung cấp thông tin và tư vấn cho các bộ phận quản lý kinh tế, đề ra chính sách 

phù hợp trong từng thời điểm của nền kinh tế; 

4.5. Có thể làm việc trong các tổ chức kinh tế, bộ, ngành có liên quan, các viện nghiên. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  

Khả năng tự học, đọc tài liệu chuyên ngành, hơn nữa tiếp tục nghiên cứu và học 

tập để có trình độ học vị cao hơn. 

 

 


