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Tuyên Quang, ngày 22 tháng 02 năm 2020 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ 

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

Tên ngành 

Mã số 

Trình độ đào tạo 

Loại hình đào tạo 

: Kinh tế đầu tư 

: 7310104 

: Đại học 

: Chính quy 

 

Phần 1: Sự cần thiết phải xây dựng đề án 

1. Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một trong bảy khoa chuyên trực 

thuộc trường Đại học Tân Trào, được thành lập theo Quyết định số 1332/QĐ-

TCCT ngày 2/12/2011 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang nay là 

Đại học Tân Trào, thực hiện chức năng giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực 

kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh hệ cao đẳng, đại học theo kế hoạch đào tạo 

của trường gắn với chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành. 

Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo được 04 khoá Cao đẳng và 

Đại học chính quy đã ra trường với tổng số 40 sinh viên thuộc ngành Kế toán 

tổng hợp. Hiện nay, Khoa đang tiếp tục đào tạo 07 khoá Đại học chính quy và 

Đại học hệ vừa làm vừa học thuộc các ngành Kế toán tổng hợp và Kinh tế nông 

nghiệp, với tổng số 268 sinh viên và học viên. Với kinh nghiệm đào tạo và giảng 

dạy qua các năm, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã có sự trưởng thành về 

quy mô và chất lượng đào tạo, giảng dạy được Nhà trường đánh giá cao trong 

các khoa chuyên môn trực thuộc Nhà trường và được xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2019. 

2. Sự cần thiết về việc mở ngành 

2.1. Khảo sát phân tích, đánh giá cầu đào tạo 

  Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tiến hành khảo sát, đánh giá nhu 

cầu đào tạo ngành Kinh tế đầu tư tại các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh 
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Tuyên Quang đối tượng khảo sát là các học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp, kết 

quả khảo sát cho thấy: 

TT Tên đơn vị được khảo sát 
Nhu cầu đào tạo/phiếu khảo 

sát 

1 Trường THPT Xuân Huy 37/50 

2 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên 23/50 

3 Trường THPT Ỷ La 39/50 

4 PT DTNT THPT tỉnh Tuyên Quang 37/50 

5 Trường THPT Kim Xuyên 39/50 

6 Trường THPT Na Hang 33/50 

7 Trường THPT Kim Bình 41/50 

8 Trường THPT Thái Hoà 38/50 

9 Trường THPT Sơn Nam 28/50 

10 Trường THPT Thượng Lâm 43/50 

Tổng cộng 358/500 

Tỷ lệ (%) 71.60% 

Bên cạnh đó Khoa cũng đồng thời tiến hành khảo sát, xin ý kiến các 

chuyên gia, nhà tuyển dụng về nhu cầu đào tạo ngành Kinh tế đầu tư, kết quả 

khảo sát cho thấy:  

TT Nhóm được khảo sát 
Nhu cầu đào tạo/phiếu khảo 

sát 

1 Nhà tuyển dụng  9/10 

2 Nhà khoa học 4/5 

3 Giảng viên 22/22 

Tổng cộng 35/37 

  Qua khảo sát và tổng hợp kết quả, rút ra một số kết luận sau đây về nhu 

cầu đào tạo ngành kinh tế đầu tư: 

  - Nền kinh tế Việt Nam nói chung đang dần phát triển theo hướng hội 

nhập với kinh tế khu vực và thế giới làm cho các hoạt động kinh tế ngày càng 

phong phú và đa dạng. Kinh tế đầu tư là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động 

kinh tế, tài chính, là công cụ quan trọng có nhiệm vụ tính toán, phản ánh kinh tế 

và kết quả hoạt động đầu tư.  
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  - Ngành kinh tế đầu tư là một trong những ngành nghề được dự báo có 

nhu cầu tuyển dụng cao năm 2019-2020. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của 

Vietnamworks, nguồn nhân sự ngành nghề kinh tế đầu tư được đánh giá là thiếu 

hụt. Vì thế, nếu không giải quyết tốt sự thiếu hụt đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến tiến độ đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và thực hiện các dự án đầu tư của 

các tổ chức, doanh nghiệp. 

  - Thực tế, có rất nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước đào tạo 

ngành kinh tế đầu tư, tuy nhiên ở khu vực miền Bắc có 05 trường và học viện có 

đào tạo ngành kinh tế đầu tư, con số này không phải là nhiều. Nhận thức tầm 

quan trọng của việc trang bị nguồn nhân lực có thể tham gia quản lý hoạt động 

đầu tư chuyên nghiệp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trường Đại học 

Tân Trào đề xuất mở rộng một số ngành học theo nhu cầu xã hội, trong đó có 

ngành kinh tế đầu tư trình độ đại học, để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng 

cao cho tỉnh Tuyên Quang cũng như các tỉnh lân cận với chi phí thấp.  

Phần II: Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo 

1. Năng lực cơ sở đào tạo 

1.1. Đội ngũ giảng viên, kĩ thuật viên 

  Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh hiện có số giảng viên cơ hữu đảm 

bảo được trên 80% chương trình giảng dạy, đồng thời có nhiều giảng viên có 

trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ sẵn sàng tham gia hợp đồng thỉnh giảng cho ngành Kinh 

tế đầu tư. 

(Xem Danh sách phân công giảng viên cơ hữu giảng dạy ngành Kinh tế đầu tư) 

1.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Nhà trường 

  Trường Đại học Tân Trào có cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hiện đại, 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dạy học. Hiện nay, nhà trường có 3 cơ sở, trong 

đó có 2 cơ sở phục vụ giảng dạy và 01 cơ sở phục vụ thực hành, thực nghiệm.  

  Tổng diện tích đất hiện có của nhà trường là 57,469 ha; diện tích xây 

dựng là 27.268m
2
 (Giảng đường 9.847m2 gồm trên 80 phòng học từ 50 đến 200 

chỗ; Phòng học máy tính, phòng học ngoại ngữ 749m
2
; Thư viện 600m

2
; 20 

phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 10.429m
2
; Kí túc xá 155 phòng diện tích 
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xây dựng 7.606m
2
; và các diện tích khác như nhà ăn – căng tin, hội trường, nhà 

thi đấu đa năng diện tích 3.529.62m
2
).  

  Khu vực Kí túc xá sinh viên gồm 5 toà nhà (thuộc 2 khu) có khả năng đáp 

ứng chỗ ở cho khoảng 1.500 sinh viên, trong đó có 2 nhà với gần 1000 chỗ ở khép 

kín, có đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt và một số phòng trong khu Kí 

túc xá đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của lưu học sinh cũng như các nhà khoa học đến 

lưu trú và làm việc tại Trường. 

  Khu vực Hiệu bộ là khu nhà 4 tầng với các phòng làm việc của các khoa, 

phòng, bộ môn. 

  Khu vực hoạt động ngoài trời, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ gồm sân 

vận động, nhà thi đấu, các khu sân bóng rổ, bóng chuyền... rộng 11.600m
2
 có đủ 

các thiết bị thi đấu và tập luyện, phục vụ cho các hoạt động lớn của tỉnh cũng 

như của nhà trường và dân cư trong khu vực đang góp phần quan trọng vào việc 

nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của Nhà trường. 

  Hiện nay, Trường Đại học Tân Trào có trên 700 máy tính, máy trợ giảng, 

projector và thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và quản lí, tất cả máy tính đã 

được nối mạng nội bộ và internet tốc độ cao. Mạng wifi đã phủ kín các khu vực 

trong nhà trường như Giảng đường, Thư viện, Khu làm việc, riêng khu vực Kí 

túc xá (từ 5h00 đến 24h00 hàng ngày). 

  Thư viện có trên 8.000 đầu sách, tài liệu số, luận văn, luận án tiến sĩ, thạc 

sĩ, báo cáo của các đề tài nghiên cứu khoa học và các loại báo, tạp chí và ấn 

phẩm. Có phòng đọc sách, báo, tạp chí với 01 phòng đọc mở, 02 phòng mượn 

với diện tích tổng cộng trên 600m
2
 với trên 400 chỗ đọc sách và phòng tra cứu 

Internet, việc mua sách, giáo trình và nâng cấp, mua sắm một số phương tiện 

hiện đại phục vụ hoạt động của Thư viện đã được thực hiện thường xuyên. 

  Trường Đại học Tân Trào có đầy đủ cơ sở vật chất, phòng thực hành, thực 

nghiệm phục vụ việc học tập, giảng dạy của giảng viên và sinh viên.  

  Các hạng mục công trình của Trường được kết nối bằng hệ thống đường 

giao thông nội bộ thuận lợi, xen lẫn các khoảng sân vườn, tiểu cảnh cây xanh, 

vườn hoa đẹp mắt. 
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  - Từ tháng 01 năm 2012, nhà trường đã kí hợp đồng kết nối 40 máy tính 

với Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên để khai thác tài liệu điện tử; 

Website của nhà trường thường xuyên được cập nhật các thông tin.  

 - Phần mềm quản lí thư viện: Phần mềm thư viện số GREENSTONE. 

(Xem danh sách Cơ sở vật chất, sách giáo trình, sách tham khảo) 

1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

  Công tác nghiên cứu khoa học được xác định là một trong các nhiệm vụ 

trọng yếu của Khoa. Công tác này luôn đi đúng hướng, phục vụ hiệu quả cho sự 

nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế, xã hội của Nhà trường. Từ khi 

được thành lập đến nay, giảng viên của Khoa có thêm nhiều cơ hội nghiên cứu 

các lĩnh vực, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh và khu vực. 

  Từ năm 2014 trở lại đây, Khoa đã có 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

trường, 06 đầu sách chuyên khảo, giáo trình và tài liệu tham khảo; có 47 bài báo 

khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài 

nước; 03 bài viết có trong các kỉ yếu và hội thảo trong và ngoài nước. Các đề tài 

khoa học sau nghiệm thu phần lớn đã được sử dụng và góp phần tích cực vào 

việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy trong Khoa 

nói riêng và sự nghiệp phát triển của Nhà trường và của tỉnh nói chung.  

1.4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

  Trong những năm gần đây, nhiệm vụ hợp tác quốc tế đã được Trường Đại 

học Tân Trào quan tâm, Nhà trường đã kí kết hợp tác với 18 trường đại học 

thuộc các nước Đông Nam Á và châu Âu về liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, 

giao lưu văn hóa. Trường đã và đang triển khai hợp tác quốc tế với một số 

trường Đại học và Cao đẳng của nước ngoài, thông qua sự kết nối của Vụ Hợp 

tác Quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Hợp tác Quốc tế của Đại 

học Thái Nguyên, phòng Hợp tác Quốc tế của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

2... Bên cạnh đó, Trường Đại học Tân Trào còn mở rộng các chương trình hợp 

tác quốc tế. Thực hiện chiến lược phát triển hợp tác quốc tế của Nhà trường, từ 

năm 2016, Khoa liên tục có các sinh viên sang thực tập tại trường Đại học 

Sakon NaKhon Rajabhat Thái Lan, và Trường Đại học Đông Nam Philippin. 
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Hoạt động này giúp các em sinh viên của Khoa có cơ hội trao đổi kiến thức, 

chuyên môn trong cộng đồng giáo dục quốc tế.  

2. Tóm tắt Chương trình đàotạo và kế hoạch đào tạo 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

Tên chương trình : Kinh tế đầu tư 

Trình độ đào tạo  : Đại học  

Ngành đào tạo            : Công nghệ thông tin 

Mã ngành   : 7310104 

Loại hình đào tạo : Chính quy 
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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo cử nhân Kinh tế đầu tư có kiến thức cơ bản, chuyên ngành, 

chuyên sâu ngành hẹp thuộc lĩnh vực Kinh tế đầu tư; có kỹ năng về giải quyết 

các công việc thực tế trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến các 

chương trình đầu tư, dự án đầu tư và năng lực phân tích, hoạch định, thẩm định, 

quản lý và thực thi các chính sách đầu tư tại các tổ chức trong và ngoài nước; có 

năng lực tự học, tự nghiên cứu để thực hiện tốt công việc và nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được các yêu cầu vị trí việc làm. 

Đặc biệt có năng lực tiếp thu, vận dụng các công cụ và phương pháp tiên 

tiến trong tổ chức, quản lý hoạt động đầu tư, quản lý rủi ro hoạt động đầu tư đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn; có khả năng phân tích, tổng hợp các vấn đề về xúc tiến 

đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang và các tỉnh miền núi phía Bắc. 

1.2. Trình độ tin học, ngoại ngữ 

- Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản (theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng 

sử dụng công nghệ thông tin) và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

kinh tế. 

- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thông thường và đọc, hiểu 

các tài liệu kinh tế bằng Tiếng Anh. 

1.3. Cơ hội nghề nghiệp, vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Với những kiến thức và kĩ năng được trang bị, sinh viên sau khi tốt 

nghiệp sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong nhiều cơ quan, tổ chức như: 

Làm các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư từ trung 

ương tới địa phương;  

Làm việc tại các tổ chức kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư trong nước và 

đầu tư nước ngoài;  

Làm việc tại Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp;  
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Làm việc tại các cơ quan thẩm định đầu tư, trung tâm xúc tiến đầu tư, tư 

vấn đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương và doanh nghiệp từ trung ương tới 

địa phương;  

Làm việc tại các Viện nghiên cứu; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

cấp chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, với các chuyên môn về kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, 

quản trị tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh…, theo chương trình đào tạo 

bậc đại học cho phép người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế đầu tư có tính linh 

hoạt trong việc thích ứng làm các công việc khác trong nhiều lĩnh vực về kinh tế 

- xã hội. 

Học tiếp các bậc cao hơn. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Yêu cầu về kiến thức 

2.1.1. Khối lượng kiến thức đại cương 

- Giải thích và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế và 

chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chuyên môn và cuộc sống; 

Được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng. 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội làm nền 

tảng để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

- Sử dụng được những kiến thức cơ bản cần thiết về toán kinh tế để giải 

quyết các bài toán trong lĩnh vực kinh tế. 

2.1.2. Khối kiến thức chuyên môn 

- Giải thích được kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị 

trường trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.   

- Giải thích được kiến thức cơ bản về các công cụ và phương pháp tiên 

tiến trong tổ chức, quản lý rủi ro hoạt động đầu tư đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

- Hiểu và vận dụng được phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin 

các vấn đề về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, các tổ chức 

kinh tế - xã hội khác để phục vụ cho việc ra quyết định. 
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- Hiểu và vận dụng được các qui định của pháp luật trong lĩnh vực kinh tế 

và đầu tư. 

2.2. Yêu cầu về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng 

+ Phát hiện, phản biện các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư; khả 

năng sử dụng các công cụ để phân tích, đánh giá các vấn đề về đầu tư; xác định 

được hiệu quả đầu tư, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư. 

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư ở phạm vi địa phương, vùng, 

quốc gia, quốc tế; Có khả năng lập được các dự án đầu tư.. 

+ Vận dụng các công cụ và phương pháp tiên tiến trong tổ chức, triển 

khai, giám sát các chính sách đầu tư, các chương trình, dự án đầu tư. 

+ Xây dựng và thực hiện việc thẩm định các dự án đầu tư; có khả năng 

thực hiện công tác xúc tiến đầu tư ở phạm vi địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế. 

- Kỹ năng mềm 

- Giao tiếp ứng xử 

+ Có kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, kĩ năng làm việc độc lập và làm việc 

nhóm; tự học, tự nghiên cứu và kĩ năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. 

+ Có kĩ năng phát hiện, phân tích, xử lí tình huống và giải quyết các vấn 

đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu của 

xã hội. 

+ Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả. 

- Kỹ năng làm việc nhóm: Phối hợp với các thành viên trong nhóm có 

hiệu quả. 

- Kỹ năng tổ chức học tập 

- Về ngoại ngữ 

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thông thường và đọc, hiểu các tài liệu 

kinh tế bằng Tiếng Anh. 

2.3. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.3.1. Yêu cầu về thái độ 
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- Tuân thủ các quy định của pháp luật; Nhận thức đúng đắn và thực hiện 

các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật và chuẩn mực chung của xã hội. 

- Tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp, yêu nghề; Đạt chuẩn về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan, thận trọng, kiên nhẫn, khiêm tốn, 

liêm khiết. 

- Tinh thần phục vụ cộng đồng, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực 

hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể: Người học phải tham gia các hoạt động ngoại 

khóa của Trường Đại học Tân Trào. 

2.3.2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu  nâng cao chuyên môn nghiệp vụ;  

- Có khả năng tiếp tục học liên thông ở ngành gần hoặc ở bậc học cao hơn; 

- Có khả năng tham gia các khóa đào tạo liên tục chuyên đề để nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Khối kiến thức toàn khóa 

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ (không kể các học phần 

Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh). Thời gian đào tạo: 04 

năm (08 học kì) Trong đó:  

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 31 tín chỉ, trong đó: 

 + Lí luận chính trị 

 + Ngoại ngữ 

 + Khoa học tự nhiên - xã hội 

: 13 tín chỉ 

: 10 tín chỉ 

: 08 tín chỉ 

- Khối kiến thức chuyên nghiệp: 99 tín chỉ, trong đó: 

 + Kiến thức cơ sở của khối ngành 

          + Kiến thức cơ sở của ngành 

          + Kiến thức cơ sở của ngành chính 

          + Kiến thức chuyên ngành 

          + Thực tập và khóa luận tốt nghiệp (HP thay thế) 

: 06 tín chỉ 

: 27 tín chỉ 

: 25 tín chỉ 

: 27 tín chỉ 

: 14 tín chỉ 
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4. Đối tượng tuyển sinh 

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tương đương, có 

đủ sức khỏe để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo Quy chế tuyển sinh 

đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó 

có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường, 1 học kỳ thực hành, thực tập tốt nghiệp 

tại cơ sở thực tế. Cuối khóa, sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp hoặc học các 

học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp.  

Sinh viên được đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 

1838/QĐ-ĐHTTr ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào 

ban hành quy định đào tạo hệ đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 660/ QĐ-ĐHTTr, ngày 26/9/2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

6. Cách thức đánh giá 

Thực hiện theo các văn bản sau:  

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

của BGD&ĐT (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 

13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 57/2012/TT-

BGD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-

ĐHTTr, ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào). 

7. Nội dung chương trình 

STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết Tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

9.1. Kiến thức giáo dục đại cương 31 257 208    
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết Tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

9.1.1. Lí luận Chính trị 13 127 68    

1 LL2.1.040.3 
Triết học Mác – 

Lênin  
3 26 19  ×  

2 LL2.1.041.2 
Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin 
2 21 9  ×  

3 LL2.1.042.2 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 21 9  ×  

4 LL2.1.003.2 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 21 9  ×  

5 LL2.1.044.2 
Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 
2 23 7    

6 LL2.1.007.2 Pháp luật đại cương 2 15 15  ×  

9.1.2. Ngoại ngữ 10 70 80    

7 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1 3 21 24  ×  

8 NN2.1.002.2 Tiếng Anh 2 2 14 16  ×  

9 NN2.1.003.2 Tiếng Anh 3 2 14 16  ×  

10 NN2.1.004.3 Tiếng Anh 4 3 21 24  ×  

9.1.3. Khoa học tự nhiên – xã hội 8 60 60    

11 TN2.1.144.4 
Toán cho các nhà 

kinh tế 
4 30 30  ×  

12 TN2.1.110.2 
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 
2 15 15  ×  

13 TN2.1.501.2 Tin học đại cương 2 15 15  ×  

9.1.4. Giáo dục Thể chất – GD Quốc phòng 15      

14 TC2.1.001.2 Giáo dục Thể chất 1   02
 

   ×  

15 TC2.1.002.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Bóng đá 1) 
03     × 

16 TC2.1.003.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Bóng bàn 1) 
03     × 

17 TC2.1.004.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Bóng chuyền 1) 
03     × 

18 TC2.1.005.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Cầu lông 1) 
03     × 

19 TC2.1.006.3 Giáo dục Thể chất 2 03     × 
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết Tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

(Võ thuật 1) 

20 TC2.1.007.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Điền kinh 1) 
03     × 

21 TC2.1.020.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Bơi lội 1) 
03     × 

22 TC2.1.018.3 
Giáo dục Thể chất 2 

(Bóng rổ 1) 
03     x 

23 TC2.1.008.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Bóng đá 2) 
02     × 

24 TC2.1.009.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Bóng bàn 2) 
02     × 

25 TC2.1.010.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Bóng chuyền 2) 
02     × 

26 TC2.1.011.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Cầu lông 2) 
02     × 

27 TC2.1.012.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Võ thuật 2) 
02     × 

28 TC2.1.013.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Điền kinh 2) 
02     × 

29 TC2.1.021.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Bơi lội 2) 
02     × 

30 TC2.1.019.2 
Giáo dục Thể chất 3 

(Bóng rổ 2) 
02     x 

31 TC2.1.014.2 QDQP – An ninh 1 02    ×  

32 TC2.1.015.2 QDQP – An ninh 2 02    ×  

33 TC2.1.016.3 QDQP – An ninh 3 03    × 
 

 

34 TC2.1.017.1 QDQP – An ninh 4 01    ×  

9.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 99 810 555 870   

9.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành 6 60 30    

35 KT2.1.001.3 Kinh tế vi mô 1 3 30 15  ×  

36 KT2.1.002.3 Kinh tế vĩ mô 1 3 30 15  ×  

9.2.2. Kiến thức cơ sở của ngành 27 240 165    
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết Tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

37 KT2.1.120.2 Quản trị kinh doanh 1 2 15 15  ×  

38 KT2.1.053.2 Kinh tế vi mô 2 2 15 15  ×  

39 KT2.1.005.3 Nguyên lý kế toán 3 30 15  ×  

40 KT2.1.006.3 Kinh tế lượng 3 30 15  ×  

41 KT2.1.007.3 Nguyên lý thống kê 3 30 15  ×  

42 KT2.1.008.3 Tài chính – Tiền tệ 3 30 15  ×  

43 KT2.1.121.2 Pháp luật về đầu tư 2 15 15  ×  

44 KT2.1.053.2 Kinh tế vĩ mô 2 2 15 15  x  

45 TN2.1.111.3 Mô hình toán kinh tế 3 30 15  x  

46 KT2.1.003.2 Marketing căn bản 2 15 15   × 

47 LL2.1.013.2 
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 2 15 15   × 

48 KT2.1.020.2 Kinh tế quốc tế 2 15 15   × 

49 KT2.1.009.2 Pháp luật kinh tế 2 15 15   × 

9.2.3. Kiến thức cơ sở của ngành chính 25 210 165 30   

50 KT2.1.122.3 Quản trị kinh doanh 2 3 30 15  ×  

51 KT2.1.123.2 Kinh tế đầu tư 1 2 15 15  ×  

52 KT2.1.124.3 Quản lý dự án đầu tư 3 30 15  ×  

53 KT2.1.072.2 
Quản lý Nhà nước về 

kinh tế 2 15 15  ×  

54 KT2.1.125.2 Đầu tư quốc tế 2 15 15  ×  

55 NN2.1.021.3 
Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế đầu tư 1 3 30 15  ×  

56 KT2.1.126.2 
Dự báo kinh tế - xã 

hội 2 15 15  ×  

57 KT2.1.127.2 Quản trị rủi ro 2 15 15  ×  

58 KT2.1.044.2 
Quản trị tài chính 

doanh nghiệp 2 15 15  x  

59 KT2.1.046.2 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 2 15 15   × 

60 KT2.1.128.2 Quản trị marketing 2 15 15   
× 
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết Tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

61 KT2.1.045.2 
Tin học ứng dụng 

(1TCLT;1TCTH) 
2 15  30  × 

62 KT2.1.129.2 Quản trị nhân lực 2 15 15   × 

9.2.4. Kiến thức chuyên ngành  27 255 150    

63 KT2.1.130.3 Kinh tế đầu tư 2 3 30 15  ×  

64 KT2.1.131.3 
Thống kê đầu tư và 

xây dựng 3 30 15  ×  

65 KT2.1.132.3 Thị trường vốn đầu tư 3 30 15  ×  

66 KT2.1.133.3 Lập dự án đầu tư 3 30 15  ×  

67 KT2.1.029.3 
Phân tích hoạt động 

kinh doanh 3 30 15  x  

68 KT2.1.134.3 
Thẩm định dự án đầu 

tư 3 30 15  ×  

69 KT2.1.135.3 Đấu thầu trong đầu tư 3 30 15  ×  

70 KT2.1.136.2 Kinh tế môi trường 2 15 15   × 

71 KT2.1.137.2 
Dân số và phát triển 

với quản lý 2 15 15   x 

72 NN2.1.022.2 
Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế đầu tư 2 2 15 15   × 

73 KT2.1.056.2 Kinh tế công cộng 2 15 15   × 

74 KT2.1.022.2 Thuế Nhà nước 2 15 15   × 

75 KT2.1.021.2 
Thị trường chứng 

khoán 2 15 15   × 

9.2.5. Thực tập 1 4   240   

76 KT2.1.139.4 
Thực tập giáo trình 

(1 TC = 60 giờ) 
4   240 x  

9.2.6. Thực tập 2: Thực tập tốt nghiệp và 

Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học phần thay 

thế khóa luận) 

10 45 45 600   

77 KT2.1.140.4 
Thực tập tốt nghiệp 

(1TC = 60 giờ) 
4   240 ×  

78 KT2.1.141.6 Khóa luận tốt nghiệp 6   360 ×  
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STT Mã HP Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết Tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

(1TC = 60 giờ)  

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6 45 45    

79 KT2.1.142.2 
Thẩm định dự án đầu 

tư khu vực công  
2 15 15   x 

80 KT2.1.143.2 Kế toán dự án đầu tư 2 15 15   × 

81 
KT2.1.144.2 Phân tích lợi ích, chi 

phí trong đầu tư 
2 15 15   × 

82 KT2.1.145.2 Đầu tư tài chính 2 15 15   × 

83 KT2.1.146.2 Quản trị chiến lược 2 15 15   × 

Tổng cộng 130 1.067 763 870 110 20 

 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 3 năm đầu:   

Năm học 2020 - 2021, tuyển sinh 50 sinh viên; 

Năm học 2021 - 2022, tuyển sinh 100 sinh viên; 

Năm học 2022 - 2023, tuyển sinh 150 sinh viên; 

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế đầu tư được thiết kế 

theo hình thức tín chỉ (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 

15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr, ngày 

28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào). Trên cơ sở tham khảo 

chương trình đào tạo của một số trường Đại học trong nước hiện đang đào tạo 

ngành Kinh tế đầu tư 

10. Đề nghị và cam kết thực hiện 

Cơ sở vật chất của Trường Đại học Tân Trào hiện có hoàn toàn đáp ứng 

được yêu cầu cơ bản của việc giảng dạy và nghiên cứu, học tập, thực hành của 

sinh viên ngành Kinh tế đầu tư.  

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh kính đề nghị Nhà trường tạo cho 

phép Khoa được mở ngành đào tạo Kinh tế đầu tư trình độ đại học, hệ chính 

quy từ năm học 2020 - 2021 với chỉ tiêu đào tạo ban đầu là 50 sinh viên. 
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Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trân trọng báo cáo! 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường; 

- Phòng Đào tạo; 

- Lưu KKT, ĐT. 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Kiều Trang 

 


