BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
(dành cho đối tƣợng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp)
(Ban hành tại Quyết định số: 1817/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 09/6/2014
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)
Tên chƣơng trình:
Trình độ đào tạo:
Loại hình đào tạo:
Ngành đào tạo:
Mã ngành:

Cử nhân Kinh tế
Đại học
Liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp
Kinh doanh quốc tế
52340120

Thời gian đào tạo: 1,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
Đối tƣợng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành
đào tạo ở bậc Đại học
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo
Thang điểm: 10
Nội dung chƣơng trình đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện
đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế với 01 chuyên ngành Ngoại thương do Khoa
Thương mại – Du lịch – Marketing phụ trách:

1.
2.
3.
4.
5.

5.1 Chuyên ngành Ngoại thƣơng: đào tạo ra những cử nhân kinh tế có kiến thức cơ
bản và toàn diện về chuyên ngành ngoại thương, nắm vững cách thức hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu như: quan hệ kinh tế
quốc tế, logistics, xuất nhập khẩu, marketing quốc tế, đầu tư quốc tế… Sau khi
tốt nghiệp, học viên có khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề chuyên
môn liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu ở các doanh nghiệp
trong và ngoài nước.
.
Tên học phần

STT

Số ĐVHT

1

Nguyên lý kế toán

3

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

5

Quản trị chiến lược

4

6

Quản trị xuất nhập khẩu

3

7

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

8

Quản trị marketing

3

9

Kế toán quản trị

3

10

Logistics

3

11

Marketing quốc tế

3

12

Quản trị kinh doanh quốc tế

4

13

Quan hệ kinh tế quốc tế

3

14

Tài chính quốc tế

3

15

Giao tiếp kinh doanh

3

16

Thực tập và tốt nghiệp

15

Tổng cộng

62

