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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế quốc tế có chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế
có năng lực tổng hợp, phân tích và trợ giúp hoạch định, tổ chức thực thi các chính
sách, cũng như lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài
chính quốc tế và đầu tư nước ngoài tại các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính
phủ, các tập đoàn, tổng công ty hay doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; có năng lực
tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học;
có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và các
lĩnh vực liên quan.
1.2. Chuẩn đầu ra
1.2.1. Kiến thức
 Hiểu bối cảnh và tư tưởng đường lối của Nhà nước Việt Nam được truyền tải
trong khối kiến thức chung và vận dụng vào nghề nghiệp và cuộc sống.
 Hiểu và áp dụng các kiến thức theo lĩnh vực như toán, khoa học tự nhiên và kiến
thức theo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh làm nền tảng lý luận và thực
tiễn cho nhóm ngành kinh tế.

Hiểu và áp dụng các kiến thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế làm nền tảng lý
luận và thực tiễn cho ngành kinh tế quốc tế.
 Hiểu và áp dụng các kiến thức về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư
nước ngoài để luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế quốc
tế.

Tổng hợp, phân tích và đánh giá một số chính sách về quan hệ thương mại quốc
tế, tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài thông qua các kiến thức ngành kinh tế
quốc tế và kiến nghị giải pháp.
 Áp dụng và tổng hợp kiến thức ngành kinh tế quốc tế để hình thành các ý tưởng,
xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các phương án, dự án hay chính sách
về kinh tế quốc tế.
 Áp dụng kiến thức thực tế và thực tập trong lĩnh vực kinh tế quốc tế để hội nhập
nhanh với môi trường công việc trong tương lai.
1.2.2.Về kỹ năng
- Kỹ năng nghề nghiệp
 Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc
tế như phát hiện và hình thành vấn đề, đánh giá, phân tích, tổng hợp và đưa ra
giải pháp kiến nghị.
 Có khả năng tư duy theo hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề nói chung và
thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế nói riêng trong các bối cảnh xã hội, ngoại cảnh và
trong các tổ chức khác nhau.
 Có khả năng nghiên cứu khoa học và khám phá kiến thức, đặc biệt là các vấn đề
có liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế.
 Có các kỹ năng, kỹ thuật nghề nghiệp như kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, khả
năng lập kế hoạch dự án nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh, kỹ thuật phân tích tài

chính quốc tế và kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn của kinh tế đối ngoại ở nước
ta.
 Có năng lực vận dụng sáng tạo và linh hoạt kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn;
bước đầu hình thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.
- Kỹ năng mềm
 Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, có kỹ năng quản lý thời gian
công việc, có khả năng hình thành nhóm, phát triển nhóm, làm việc nhóm, có kỹ
năng quản lý và lãnh đạo.
 Có khả năng học và tự học suốt đời để cập nhật và bắt nhịp với các xu thế mới
của thời đại.
 Có kỹ năng giao tiếp tốt (kỹ năng thuyết trình và chuyển giao kiến thức dưới dạng
nói và văn bản; kỹ năng giao dịch qua điện thoại, e-mail), giao tiếp được bằng
tiếng Anh với trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên.
 Có thể dùng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và phần mềm
thống kê (SPSS, EViews…); có thể sử dụng thành thạo internet và các thiết bị văn
phòng.
1.2.3. Về phẩm chất đạo đức.
 Có phẩm chất đạo đức cá nhân: Tự tin, linh hoạt, đương đầu với rủi ro, nhiệt tình,
có tinh thần tự tôn,...
 Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Say mê nghiên cứu, khám phá kiến thức
và có trách nhiệm trong công việc, thích ứng với môi trường đa văn hóa.
 Có các phẩm chất đạo đức xã hội: Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ
luật cao, có lối sống tích cực và có tinh thần hướng về cộng đồng.
1.2.4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp.
Nhóm 1 - Chuyên viên hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách, nghiên cứu
viên và giảng viên
 Có khả năng đảm nhận các công việc trợ lý hay chuyên viên hỗ trợ hoạch định,
phân tích và tư vấn chính sách về các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế,
tài chính quốc tế và đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài tại các Bộ, Ban,
Ngành, địa phương, cơ quan quản lý của Chính phủ; triển vọng trong tương lai có
thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn chính sách trong các lĩnh vực này.
 Có khả năng đảm nhận các công việc trợ giúp và tham gia xây dựng, theo dõi,
phân tích và tư vấn các dự án quốc tế tại các tổ chức quốc tế như các tổ chức
của Liên Hiệp Quốc (UN), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế
giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức lao động quốc tế (ILO) hay các tổ
chức phi chính phủ quốc tế (iNGOs).
 Có khả năng tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại học, các
cơ sở nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến kinh tế quốc tế, kinh tế đối
ngoại Việt Nam, thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư nước ngoài; triển
vọng trong tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên và giảng viên có chuyên
môn sâu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
Nhóm 2 - Chuyên viên kế hoạch, kinh doanh và đối ngoại tại các doanh nghiệp
trong và ngoài nước
 Có khả năng đảm nhận các công việc liên quan đến lập kế hoạch, giám sát hay
thực thi về chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc
tế, tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế tại các Tập đoàn kinh

tế, Tổng công ty doanh nghiệp nhà nước, các công ty Đa quốc gia, các doanh
nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài; triển vọng có thể trở thành nhà
quản lý hay doanh nhân trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế.

