CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƢỢNG CAO
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)

1. Tên Ngành, chuyên ngành đào tạo
a. Tên tiếng Việt: Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế
b. Tên tiếng Anh: International business minor: International business management
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
a. Kiến thức cơ bản:
- Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao có kiến
thức cơ bản gồm:
(i) Có nền tảng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo Quốc gia
ngành kinh doanh quốc tế do Bộ GD&ĐT ban hành;
(ii) Kiến thức về đa văn hóa; chính trị và kinh tế quốc tế; pháp luật quốc tế;
(iii) Có kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học của quản lý và quản trị kinh doanh quốc tế;
(iv) Có kiến thức cơ bản và sâu về lý luận và vận dụng lý luận thị trường quốc tế, kinh
doanh quốc tế, mạng sản xuất toàn cầu, chuỗi cung ứng quốc tế.
b. Kiến thức chuyên sâu:
Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao có kiến
thức chuyên sâu về:
- Kinh doanh quốc tế và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp quốc tế, các doanh
nghiệp đa và xuyên quốc gia.
- Các phương pháp và công cụ vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh quốc tế
phù hợp với môi trường quốc tế trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị
trường nước ngoài.
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- Hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế, kiến thức về môi trường quốc tế, môi trường
quốc gia và hoạt động đầu tư quốc tế, mạng sản xuất toàn cầu, chuỗi giá trị và cung ứng toàn
cầu, kinh doanh dịch vụ quốc tế…
- Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế và tạo lập doanh nghiệp kinh doanh quốc tế;
- Nghiên cứu dự báo và phân tích, kiểm soát trong hoạt động kinh doanh của các công ty đa
quốc gia, công ty xuyên quốc gia;
- Chủ động đề xuất và thực thi các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế có tính chất đặc thù như
quản trị mạng sản xuất toàn cầu, chiến lược kinh doanh toàn cầu, chuỗi cung ứng quốc tế…
4. Yêu cầu về kỹ năng
a. Kỹ năng cứng về chuyên môn:
Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao có những
kỹ năng chuyên môn về:
- Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống kiến thức hình thành kỹ năng chuyên môn kinh
doanh quốc tế.
- Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, khởi nghiệp và tạo lập
doanh nghiệp mới trong môi trường quốc tế.
- Nắm vững nghệ thuật đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế.
- Nắm vững kỹ năng quản trị đa văn hóa, quản trị mạng sản xuất toàn cầu, chuỗi cung ứng
toàn cầu….
- Có khả năng nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
b. Kỹ năng mềm:
Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao được rèn
luyện và phát triển các kỹ năng cơ bản, chuyên nghiệp để nâng cao vốn sống, tăng khả năng
thích nghi, hòa nhập, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghề nghiệp và thực hiện công việc
một cách hiệu quả, như:
- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc kinh doanh quốc tế;
- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; thương lượng và đàm phán kinh doanh quốc
tế;
- Tập dượt các kỹ năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ; tổ chức thực hiện công việc
kinh doanh quốc tế.
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- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng tự đào tạo, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp chuyên môn…
4.3. Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học
- Về ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) tương đương cấp độ B1 theo
khung tham chiếu Châu Âu.
- Về tin học: theo quy định chuẩn đầu ra về tin học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân
đối với chương trình chất lượng cao.
5. Yêu cầu về thái độ
Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao:
- Có bản lĩnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng linh hoạt trước diễn biến của thực tiễn; Có
khả năng cập nhật kiến thức, độc lập nghiên cứu và tự học để đáp ứng yêu cầu của công
việc.
- Có nhận thức và năng lực hành vi đảm bảo các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, văn hóa
kinh doanh quốc tế, luôn nêu cao tinh thần doanh nhân Việt Nam;
- Có tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động cũng
như coi trọng việc học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn được đào
tạo.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
6.1. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình
chất lượng cao có thể làm việc tại:
- Các công ty đa quốc gia, công ty xuyên quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, các quốc tế; công ty liên doanh, các công ty xuất nhập nhẩu, công ty giao nhận vận
tải quốc tế, các tập đoàn kinh tế có hoạt động quốc tế;
- Các đơn vị và tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc
tế, các quỹ đầu tư quốc tế;
- Các trường đại học, học viện, cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu, các cơ sở
nghiên cứu, đào tạo về kinh doanh quốc tế;
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- Các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp đối ngoại và hợp tác quốc tế, các cơ quan
đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam;
- Tự lập nghiệp bằng việc khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp có liên quan kinh
doanh quốc tế.
6.2. Triển vọng phát triển nghề nghiệp:
Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao có thể trở
thành các nhà quản lý, nhà quản trị cấp cao, chủ doanh nghiệp hoặc chuyên gia về kinh
doanh và quản trị kinh doanh ở phạm vi quốc gia và quốc tế.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trƣờng
Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, chương trình chất lượng cao có:
- Khả năng tiếp tục học ở trình độ cao hơn trong và ngoài nước như bậc thạc sĩ và tiến sĩ
trong và ngoài nước;
- Khả năng chuyển đổi và liên thông giữa các ngành kinh tế ở trong và ngoài nước, đặc biệt
là các nước có trình độ giáo dục cao như Úc, New Zealand, Anh và Mỹ; có khả năng đào tạo
chuyển đổi sang các ngành nghề khác,
- Khả năng tự nghiên cứu, tự học tập để không ngừng nâng cao trình độ.
8. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
8.1 Chuẩn đầu ra của Trường đại học California (CSUSB), San bernadino, Hoa Kỳ.
8.2 Chuẩn đầu ra của Trường đại học York Saint John, Vương Quốc Anh.
8.3 Chuẩn đầu ra của Trường đại học Mahidol, Thái Lan.
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