CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
(ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/01/2017)

1. Tên Ngành đào tạo
a. Tên tiếng Việt: Quản trị nhân lực
b. Tên tiếng Anh: Human Resource Management
2. Trình độ đào tạo: Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
a. Kiến thức cơ bản:
Cử nhân ngành Quản trị nhân lực được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản
lý, quản trị kinh doanh, xã hội và nhân văn; nắm vững các nền tảng kiến thức giáo dục đại
cương theo chuẩn chương trình đào tạo Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b. Kiến thức chuyên sâu:
Cử nhân Quản trị nhân lực phải nắm vững và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu, hiện
đại về Quản trị nhân lực, có khả năng tư duy sáng tạo, vận dụng thành thạo các công cụ và
phương pháp quản trị khoa học vào việc:
i.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực, xây dựng các chính
sách, kế hoạch, dự án trong lĩnh vực quản trị nhân lực; Tổ chức hoạch định và thực
hiện các hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chức;

ii.

Kiểm soát, đánh giá, phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản
lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

4. Yêu cầu về kỹ năng
a. Kỹ năng cứng:
Cử nhân Quản trị nhân lực được học tập và rèn luyện về các kỹ năng chuyên môn chủ yếu
để có thể sẵn sàng làm việc ở môi trường đa văn hóa như:
i. Kỹ năng chuyên môn:
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- Xây dựng chiến lược và kế hoạch nguồn nhân lực cho tổ chức; chính sách thu hút,
tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hệ thống đánh giá
hiệu quả công việc, hệ thống đánh giá năng lực của người lao động, chính sách thù
lao lao động của tổ chức, quy chế trả lương trong tổ chức, chính sách quan hệ lao
động;
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá và kiểm soát các hoạt động phân tích, thiết
kế công việc, thiết kế tổ chức; tuyển dụng nguồn nhân lực; đào tạo, quản lý hiệu quả
làm việc của nhân viên; đánh giá năng lực của người lao động, thù lao lao động và
các chính sách đối với người lao động, và quan hệ lao động, truyền thông nội bộ
trong các tổ chức;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm về quản trị nhân lực trong các tổ chức.
ii. Kỹ năng vận dụng thành thạo khối kiến thức công cụ, phương pháp dành cho nhà quản
trị để xác lập cơ sở khoa học cho việc quản trị nguồn nhân lực hiệu quả (kinh tế lượng,
quản trị kinh doanh, tâm lý học lao động, hành vi tổ chức, kinh tế nguồn nhân lực, tổ
chức và định mức lao động, dân số và phát triển, luật lao động, thống kê lao động,
tiếng Anh trong Quản trị nhân lực, các kỹ năng quản lý, quản trị chiến lược …);
iii. Kỹ năng vận dụng các kiến thức chuyên môn và phương pháp khoa học để tiến hành
các hoạt động nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực ở các tổ chức trong nước;
iv. Kỹ năng vận dụng các kiến thức chuyên môn và phương pháp khoa học để tư vấn các
chính sách, thiết lập hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức có hiệu quả.
b. Kỹ năng mềm:
Cử nhân Quản trị nhân lực 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:
 Khả năng sử dụng tin học: theo quy định chuẩn đầu ra về tin học của Trường Đại học
Kinh tế quốc dân. Cụ thể là có kiến thức tin học phổ thông và các phần mềm ứng dụng
trong chuyên ngành đào tạo (Kĩ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin sử dụng
phần mềm MS- PowerPoint; Kĩ năng tham gia quá trình phát triển các hệ thống thông
tin hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình với tư cách người sử
dụng; Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường
Internet; Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo);
 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).
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 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: lắng nghe, đàm phán, thuyết phục và gây ảnh
hưởng bằng lời nói, bằng văn bản;
 Kỹ năng tìm kiếm, phân tích xử lý dữ liệu;
 Kỹ năng quan hệ công chúng;
 Kỹ năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ;
 Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 Kỹ năng làm việc nhóm: có khả năng phân công công việc và điều hành, giám sát
hoạt động của các thành viên, bộ phận chức năng;
 Kỹ năng điều hành, giám sát, tổ chức, phân công, phối hợp công việc cho các thành
viên và các bộ phận.
5. Yêu cầu về thái độ
Cử nhân Quản trị nhân lực:
i. Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam cũng như các
nước có liên quan;
ii.

Có khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa;

iii. 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.
iv. Chủ động, cầu tiến;
v. Công tâm, nhân văn.
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 Quản trị nhân lực chương trình chất lượng cao có thể làm việc
tại:
i. Các doanh nghiệp trong nước;
ii. Các trường, viện, trung tâm nghiên cứu hoặc các cơ sở đào tạo khác (nghiên cứu, tư vấn,
giảng dạy về quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh);
iii. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
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6.2. Triển vọng phát triển nghề nghiêp:
Về tương lai, cử nhân quản trị nhân lực có thể trở thành các nhà quản lý, nhà quản trị cấp
cao hoặc chuyên gia về quản trị nhân lực ở phạm vi quốc gia và quốc tế.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Cử nhân quản trị nhân lực có:
i. Khả năng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để đạt trình
độ, bằng cấp cao hơn;
ii. Khả năng tiếp tục tự học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ ở bậc thạc sĩ
và tiến sĩ trong và ngoài nước.
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo
8.1 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực của
Trường Đại học La Trobe, Úc.
8.2 Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Princeton, Hoa Kỳ
8.3 Chuẩn đầu ra của Trường đại học RMIT, Úc
8.4 Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Colorado State University, Hoa Kỳ
8.5 Chuẩn đầu ra của Trường San Diego State, Hoa Kỳ
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