CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC QUẢN LÝ CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
(E-PMP)
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)

1. Tên Chƣơng trình đào tạo
a. Tên tiếng Việt: Cử nhân Đại học Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh
b. Tên tiếng Anh: Public Management and Policy Program in English
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức:
a. Kiến thức cơ bản:
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý hiện đại;
b. Kiến thức chuyên sâu:
- Có kiến thức chuyên sâu về các tổ chức công, các lĩnh vực công và khu vực công;
- Có kiến thức chuyên sâu về quản lý công trong các tổ chức, khu vực, lĩnh vực công theo
quy trình hoạt động, lĩnh vực hoạt động, theo mục tiêu đầu ra;
- Có kiến thức thực hiện phân tích, đánh giá và tư vấn đối với các chính sách, chương trình
và dự án công.
4. Yêu cầu về kỹ năng:
a. Kỹ năng cứng
Cử nhân Đại học Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh được trang bị các kỹ năng cốt
lõi của một nhà quản lý công chuyên nghiệp, có năng lực trí tuệ và khả năng chủ động, linh
hoạt, sáng tạo để thích ứng với mọi hoàn cảnh, bao gồm:
- Kỹ năng tư duy: phân tích và tổng hợp được các yếu tố cơ bản của hệ thống lý thuyết quản
lý công và lý thuyết quản lý tổ chức, có thể vận dụng lý thuyết và phương pháp khoa học để
phân tích các vấn đề chính sách, quản lý và đưa ra quyết định; có kỹ năng phân tích dữ liệu
định tính và định lượng;
- Kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát và đánh giá chính sách công;
quản lý chương trình và dự án công; quản lý nguồn nhân lực công; quản lý tài chính công;
- Kỹ năng quản lý tổ chức công: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; quản lý dịch vụ
công.
b. Kỹ năng mềm
- Có khả năng vận dụng các kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý bản thân,
phân tích tình huống, giao tiếp, thuyết trình, viết CV và trả lời phỏng vấn trong cuộc sống,
công việc, nghiên cứu và học tập.
- Kỹ năng làm việc với con người: truyền thông, đàm phán, làm việc nhóm;
- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ về tin học theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân.
- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc 4B 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).
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5. Yêu cầu về thái độ
- Có phẩm chất đạo đức, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công
dân (theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT);
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động;
- Tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể;
- Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi được giao;
- Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ các thành viên khác có tính tập thể cao;
- Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các tổ chức
phi lợi nhuận trong nước và quốc tế;
- Trở thành nhà nghiên cứu trong các viện nghiên cứu hay giảng viên trong các trường đại
học và cao đẳng;
- Trở thành nhà tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế;
- Làm việc trong các doanh nghiệp (ở các bộ phận chức năng với tư cách là các chuyên gia
tư vấn chính sách cho doanh nghiệp).
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh sinh viên có
thể theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ bằng tiếng Anh của Trường Kinh tế quốc dân
(như chương trình đào tạo cao học Quản lý công của Viện Đào tạo quốc tế, chương trình
đào tạo cao học Chính sách công của Viện Chính sách công . . .) hay đi du học ở các nước
phát triển;
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình có khả năng tự học tập, nghiên cứu sâu rộng các
chuyên ngành hẹp của quản lý công và chính sách như quản lý y tế, quản lý giáo dục, quản
lý công nghệ, phân tích chính sách .v.v.
8. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
- Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
- Quyết định số 109/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cử nhân đại học Quản lý công và Chính sách
bằng tiếng Anh”;
- Chương trình Quản lý công của trường Đại học Maine, Hoa Kỳ (University of Maine).
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