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I. M1,1c tieu dao h,10

Cir nhtin ngimh Thu·o·ng mai tlifn til' 

D{li lu;c 

ThuO'ng m{li tlifn til' 

D340122 

Dao t?O cac CU' nhan nganh Thuang m?i di�n tu c6 ki6n thuc va ky nang chuyen mon cao (1 trinh
d9 d?i h9c, ngo?i ngu va thong th?O cong ngh� thong tin; nhung kiSn tht'.rc va ky nang chuyen
sau vs thuang m?i di�n tu; c6 kha nang tham gia ho?Ch djn)l. chiSn luqc, chinh sach, k� ho?Ch va
t6 chuc ho?t d<)ng kinh doanh cua doanh nghi�p thuang m�i di�n tu, c6 kha nang lam vi�c d<)c
l?p, tv h9c, tµ nghien ct'.ru, sang t�o, c6 st'.rc kh6e va ky nang giao tiSp t6t.

II. Chu§n d§u ra

1. Ki�n thrrc

- N�m vung nhung kiSn thuc C(J ban va chuyen sau vs ca hai IInh V\XC quan trj kinh doanh va
tmg di.mg cong ngM thong tin trong kinh doanh, co kha nang t6 chuc va quan ly ho�t d9ng
thuang m?i di�n tu trong doanh nghi�p, tham gia ho?ch djnh chiSn luqc dclu tu vS ung di.mg
Cong ngh� thong tin (CNTT) trong doanh nghi�p, xay d\ffig h� th6ng thong tin cho cac t6
chtrc, xay <llJng cac phcln msm ung di.mg trong thuang m�i di�n tu, quan tri h� th6ng thong
tin, khai thac hi�u qua ngu6n l\fC CNTT va ung di,mg cac thanh t\l'U CNTT vao cac ho?t
d9ng cua doanh nghi�p.
HiSu vS kinh doanh thuang m?i qu6c tS (xufit - nh?p khdu, chuySn giao cong ngM, giao
V?n, V?n tai va bao hiSm qu6c tS, Logistics, thanh toan qu6c tS, .. ). C6 kha nang dam phan va
giao ti�p a cac nSn van h6a khac nhau, nh�n biSt CO' h(H va thach tht'.rc trong kinh doanh
thuang m?i; l�p k6 ho�ch tiSp thj, ch9n thj truang va tam ly khach hang, ky thu?t tiSp thj,
hiSu ro cac ch6 d9 chfnh sach cua Nha nu&c vs thuang m?i, chinh sach thuang m?i cua cac
nu&c tren th6 gi&i. KiSn thuc t?p trung va vi�c quan ly doanh nghi�p thuang m?i di�n tu
ho�t d<)ng trong moi truang thuang m?i qu6c ts va n<)i dja.

2. Ky nang

Phan tich thiSt kS h� th6ng thuang m?i di�n tu trong doanh nghi�p, Xay d\ffig, thiSt k6 va
quan tri cac website, xay <lvng cac phcln mSm quan Iy t6ng thS cho cac tb chuc, doanh
nghi�p, ...
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Kinh doanh trực tuến

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHÓA 2016

Toán cao cấp
MAT1203 (3tc)

Tiếng Anh 1
ENG1101 (3tc)

Tiếng Anh 2
ENG1102 (3tc)

Tiếng Anh  3 
ENG1103 (3tc)

Tiếng Anh  4
ENG1104 (3tc)

Tin học đại cương
ITE1201 (3tc)

Kinh tế vi mô
ECO1101 (3tc)

Tiếng Anh  8
ENG1108 (3tc)

Tiếng Anh 7
ENG1107 (3tc)

Tiếng Anh 6
ENG1106 (3tc)

Tiếng Anh  5
ENG1105 (3tc)

Giáo dục thể chất1
GYM1301 (1tc)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc) 

Xác suất thống kê 
STA1101 (3tc)

Pháp luật đại 
cương 

LAW1101 (3tc)

Kỹ năng giao tiếp, 
thuyết trình và 
làm việc nhóm 
SKI1101 (3tc)

(E) Kinh tế quốc tế
ECO1103 (3tc)

 Hành vi người 
tiêu dùng 

MGT1102 (3tc)

Giáo dục thể chất2
GYM1302  (1tc)

Giáo dục thể chất3
GYM1303 (1tc)

(E) Quản trị nguồn 
nhân lực

MGT1110 (3tc)

Kinh tế vĩ mô 
ECO1102 (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lênin 2
POL1102 (3tc)

(E) Thiết kế Web
ITE1213 (3tc)

(E) Quản trị học
MGT1101 (3tc)

Khởi nghiệp
SKI1103 (3tc)

Giáo dục thể chất4
GYM1304 (1tc)

Marketing căn bản
MKT1101  (3tc)

Kỹ năng tư duy 
phản biện, giải 

quyết vấn đề và 
quản lý thời gian

SKI1102 (3tc)

Đường lối cách 
mạng Đảng CSVN

POL1103 (3tc)

Tư tưởng HCM
POL1104 (2tc)

Vận tải bảo hiểm 
MGT1112 (3tc)

Tâm lý học
PSY1101 (3tc)

Cơ sở dữ liệu
ITE1207 (3tc)

(E) Thương mại 
điện tử 

BUS1104 (3tc)

Phần mềm ứng 
dụng ERP

ITE1149 (3tc)

(E) Quản trị kinh 
doanh quốc tế

MGT1111  (3tc)

Nguyên lý kế toán 
ACC1101 (3tc)

(E) Bán lẻ điện tử
EBU1104 (3tc)

Phân tích thiết kế 
hệ thống

ITE1148 (3tc)

Bảo mật thương 
mại điện tử

EBU1107 (3tc)

Phân tích hoạt 
động kinh doanh 

BUS1112 (3tc)

Thống kê kinh 
doanh 

STA1102 (3tc)

(E) Kinh doanh 
trực tuyến

EBU1103 (3tc)

Sàn giao dịch 
TMĐT

EBU1105 (3tc)
Các mô hình KD và các mối 

QH trong KDTT 
EBU1106 (3tc)

Chọn  1   trong  2 nhóm

Những nguyên lý 
CN Mác Lê nin 1
POL1101 (2tc)

Marketing trực tuyến

Marketing online
MKT1108 (3tc)

(E) Quản trị bán 
hàng trực tuyến 
MGT1136  (3tc)

Thương hiệu số
 MKT1123 (3tc)

(E) Quản trị 
thương hiệu

MGT1115  (3tc)

(E) Thanh toán 
điện tử

EBU1101 (3tc)

Chuyên đề /Khóa 
luận  tốt nghiệp

EBU1410/11 (6tc)

Không tham gia 
tính điểm trung 

bình
Đại cương Ngành

Chuyên ngành
(Tự chọn)

Đ
ợ

t 
B

Đ
ợ

t 
A

Thực tập tốt 
nghiệp (6)

EBU1309 (6tc)

Tài chính doanh 
nghiệp

FIN1103 (3tc)

 Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu

ITE1150 (3tc)

Logic học
PHI1101 (3tc)

Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                      Môn học giảng bằng tiếng Anh




