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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022 

NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ 

STT Nội dung TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: THẠC SĨ 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đáp ứng điều 

kiện sau: 

- Về văn bằng:  

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;  

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;  

+ Đã tốt nghiệp đại học ngành khác dự thi vào ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, 

quản lý;  

+ Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy 

định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại văn bản số 21/VBHN-

BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: 

+ Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng khoa học đào tạo, Hiệu 

trưởng quy định cụ thể điều kiện về thời gian làm việc chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi đăng 

ký dự thi; 

+ Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, 

quản lý thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi;  

+ Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn được Trường công bố trong Thông báo tuyển sinh.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi 

hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.  

- Có đủ sức khoẻ để học tập.  

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường. 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 

- Mục tiêu kiến thức: nhằm trang bị cho người học đầy đủ những kiến thức căn bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản lý 

kinh tế nhằm giải quyết các vấn đề về hoạch định chính sách, định hướng chiến lược phát triển, quản lý kinh tế ở các 

cấp độ và khu vực khác nhau trong bối cảnh hội nhập và phát triển. 

Kỹ năng:  

+ Hoạch định chính sách, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho địa phương; 

+ Thực thi quản lý kinh tế trong các cơ quan/tổ chức nhà nước; 

+ Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong lĩnh vực quản lý kinh tế; 

+ Tư duy độc lập theo cách tiếp cận hệ thống trong nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề; 
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+ Sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập và xử lý thông tin trong hỗ trợ ra quyết định quản lý. 

- Yêu cầu về thái độ học tập của người học: 

Người học cần học tập với tinh thần tự giác, nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi học, và trung thực trong học thuật; 

luôn có tính cầu tiến, không ngừng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan đến chuyên ngành quản lý kinh 

tế. 

- Trình độ ngoại ngữ đạt được: Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 

- Người học được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập, sử dụng miễn phí các trang thiết bị và cơ sở vật chất của Trường, 

miễn phí internet và kho học liệu của thư viện Nhà trường; 

- Người học sẽ luôn nhận được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên Khoa Kinh tế; tham gia sinh hoạt học thuật 

cùng với các Bộ môn chuyên ngành của Khoa Kinh tế. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn/uploads/22/files/pdf/CTDT%20QLKT2018%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%

ADt.pdf 

V Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường 

 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có khả năng:  

- Nắm vững những kiến thức cơ bản và nâng cao về quản lý kinh tế trong khu vực công và các khu vực khác của nền 

kinh tế.  

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý kinh tế đối với khu vực công và các khu vực kinh tế khác như: thiết kế 

chính sách, thể chế, quản lý công, tài chính công,… 

- Phân tích và dự báo chính sách phục vụ khu vực công và các khu vực kinh tế khác. 

- Vận dụng lý thuyết kinh tế và quản lý hiện đại để phân tích các vấn đề thực tiễn trong các khu vực của nền kinh tế, đặc 

biệt là khu vực công. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp  

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý kinh tế tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, bộ, ngành và địa phương.  

- Nhà quản lý kinh tế tại các tổ chức, doanh nghiệp.  

- Các chuyên gia tư vấn thực thi chính sách cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý. 

 

 Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2021 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 
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