CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)
1. Tên ngành đào tạo:
a. Tên tiếng Việt: Kinh tế quốc tế
b. Tên tiếng Anh: International Economics
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức:
a. Kiến thức cơ bản:
-

Bảm đảm có nền tảng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc
gia ngành Kinh tế quốc tế do Bộ GD&ĐT ban hành.

-

Nắm vững có hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và tài
chính làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Kinh tế quốc tế.
b. Kiến thức chuyên sâu:

-

Nắm vững và áp dụng các kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế và tài chính quốc tế
để luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

-

Hiểu biết và vận dụng tốt các quan điểm, cách tiếp cận và trường phái lý thuyết kinh tế
quốc tế để giải thích bản chất, cơ sở, lợi ích, xu hướng và tác động của các quan hệ kinh tế
quốc tế và hàm ý chính sách cho các quan hệ đó.

-

Có công cụ và phương pháp vận dụng một cách hiệu quả các kiến thức đã học vào việc
hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá các chương trình, dự án phát triển và chính sách
kinh tế đối ngoại của một quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
a. Kỹ năng cứng:
-

Kỹ năng chuyên môn: Có khả năng vận dụng tốt các kiến thức được trang bị để phân tích,
hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại.

-

Kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Có năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
kinh tế quốc tế; Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề về kinh tế quốc tế.

-

Kỹ năng xử lý tình huống: Có khả năng sáng tạo, thích ứng và xử lý linh hoạt với những
thay đổi của yêu cầu công việc và môi trường làm việc.

-

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong
lĩnh vực kinh tế quốc tế.

b. Kỹ năng mềm:
-

Có kỹ năng ứng xử và giao tiếp tốt.

-

Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm

-

Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

-

Có kỹ năng đàm phán chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
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- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ về tin học theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân ban hành và công bố theo Quyết định số 77/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/01/2014 của
Hiệu trưởng trường ĐH KTQD.
-

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành
cho Việt Nam (được ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT).

5. Yêu cầu về thái độ
-

Có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp

-

Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật

-

Có ý thức tổ chức kỷ luật cao

-

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
-

Đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà
nước và tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

-

Công tác tại các cơ quan đại diện thương mại, đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài, các đại
sứ quán nước ngoài ở tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế,
các hiệp hội quốc tế.

-

Giảng viên trong các trường đại học và nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu.

-

Ngoài ra, sinh viên ngành Kinh tế quốc tế có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong và
ngoài nước.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-

Khả năng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước để
đạt trình độ, bằng cấp Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế.

-

Khả năng tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ, có khả năng tự
học và học suốt đời.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
-

Tham khảo chương trình cử nhân Đại học quốc tế Florida, Hoa Kỳ (Florida International
University, USA)

-

Tham khảo chương trình của nhân Đại học Quốc tế Schiller, Hoa Kỳ (Schiller International
University)
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