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Mục tiêu tổng quát (Program General Goals)
Kiến thức toàn cầu – Global knowledge
Kỹ năng làm việc toàn cầu - Global Skills
Trách nhiệm Công dân toàn cầu bền vững Sinh viên đạt được sự hiểu biết sâu sắc
Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế được Sustainable global citizenship
về sự vận hành của thế giới đương đại,
mong đợi là những cá nhân có kỹ năng
Là giá trị nền tảng trong thái độ sống
nhận biết được các qui luật, các động
phản biện và sáng tạo, khả năng phát
của sinh viên ngành Quan hệ quốc tế.
lực thúc đẩy toàn cầu hóa.
triển trí tuệ cảm xúc, có ý thức về môi
Luôn ý thức trân trọng những giá trị nền
Đạt được sự hiểu biết rộng về các mức
trường, cộng đồng xung quanh và luôn
tảng chung của nhân loại, tôn trọng và
độ đa dạng của con người, các quốc gia,
nắm bắt tình hình thế giới.
yêu quý những giá trị riêng của từng dân
các thể chế chính trị, các tổ chức xã hội
Là những con người có khả năng làm việc
tộc, có xu hướng quan tâm tới các vấn đề
trên toàn cầu, các công ty đa quốc gia,
chủ động, khả năng tự lập trong cuộc
xã hội mà cả thế giới đang quan tâm.
đặc biệt là vai trò của các công ty Big
sống, khả năng tư duy độc lập cùng với
Có khả năng vận dụng kinh nghiệm toàn
Tech với sự phát triển của tương lai
phương pháp giao tiếp một cách cởi mở.
cầu để xử lý các vấn đề đang phát sinh
nhân loại.
Do vậy họ sẽ là những nhân tố làm việc
tại địa phương và liên kết với thế giới. Sự
Từ kiến thức toàn cầu, sinh viên sẽ đối
hiệu quả trong môi trường đa ngành nghề
tử tế, trách nhiệm với cộng đồng là
sánh với những kiến thức nâng cao về
và đa văn hóa
nguyên tắc sống mà sinh viên tốt nghiệp
đất nước, thể chế, xã hội, văn hóa con
Tiếng Anh được họ sử dụng một cách tự
ngành này khi thực hiện các nghĩa vụ
người Việt Nam. Từ đo họ đạt được nhận
tin trong giao tiếp với thế giới. Việc sử
công dân.
thức thực tiễn với thực trạng của đất
dụng sử dụng công nghệ thông tin một
Ý thức đề cao việc học suốt đời là quá
nước mình và thấu hiểu được trách
cách hiệu quả và luôn cập nhật sẽ là thế
trình yêu thích giúp họ luôn có cơ hội
nhiệm công dân với sự phát triển của
mạnh để họ học tập, nghiên cứu và phát
phát triển cho bản thân, cho công việc
quốc gia trong khu vực và trên trường
triển nghè nghiệp bản thân một cách hiệu
và có ích cho cộng đồng.
quốc tế.
quả.

Việc làm toàn cầu - Global
employment
Với kiến thức toàn cầu được trang
bị chắc chắn, cùng với kỹ năng
làm việc phổ quát toàn cầu, sinh
viên Quan hệ quốc tế khi ra trường
sẽ có khả năng làm việc thành
công trong môi trường toàn cầu,
đa dạng văn hoá.

Mục tiêu cụ thể (Program Specific Goals)
PO1
Sinh viên có kiến thức rộng của ngành khoa học xã hội, đặc biệt chú
trọng đến sự đa dạng, sự khác biệt trong lịch sử phát triển của các
quốc gia, các nền văn hóa khác nhau trong đối sánh với kiến thức
lịch sử, văn hóa và chính trị Việt Nam

PO2
Sinh viên Quan hệ quốc tế có hiểu biết sâu, hệ thống được kiến thức
chuyên ngành quan hệ quốc tế; đạt được khả năng nhận biết &suy
luận logic về những thay đổi của thế giới sẽ là thách thức hay cơ hội
đối với Việt Nam.

PO3
Sinh viên Quan hệ quốc tế có kỹ năng tư duy độc lập, phản biện và
sáng tạo. Có ý thức về môi trường, cộng đồng xung quanh và luôn
nắm bắt tình hình thế giới. Có khả năng dẫn dắt tich cực trong mọi
môi trường làm việc.

PO4
Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả với tiếng Anh trong môi
trường toàn cầu và sử dụng hiệu quả những thành tựu công nghệ
mới nhất liên quan đến công việc và phát triển bản thân.

PO5
Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế luôn cởi mở với mọi vấn đề, tôn
trọng sự khác biệt, tôn trọng pháp luật, dễ dàng thích nghi và hội
nhập trong những môi trường văn hóa khác nhau.

PO6
Sinh viên có ý thức luôn tự cạnh tranh với chính mình và hoàn thiện
bản thân với niềm vui học tập suốt đời để trở thành những công dân
có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội nơi họ thuộc về.
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CHUẨN ĐẦU RA
(PROGRAM LEARNING
OUTCOMES)
KIÊN THỨC

PLO1

Kết hợp (combine) kiến thức tổng
quát của khoa học xã hội hiện đại
mang tính liên ngành cao trong
những vấn đề toàn cầu;

PLO2

Liên hệ (relate) và so sánh
(compare) với kiến thức về lịch sử,
văn hóa, chính trị của Việt Nam;
hiểu biết được (Detect) chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước
Việt Nam;

PLO3

Tổng hợp (Relate), liên kết (Assmble),
và hệ thống hóa (Organize) kiến
thức toàn diện của ngành quan hệ
quốc tế
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PLO9

Xác định giá trị (Rank) cởi mở với
mọi vấn đề, tôn trọng (Respect) sự
khác biệt, tôn trọng (Adopt) pháp
luật

PLO10

Gắn bó (Adhere) với trách nhiệm
công dân toàn cầu và sẵn sàng
(prepare) hành động vì lợi ích của
cộng đồng nơi mình thuộc về

PLO11

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6

Theo đuổi (Show continual desire
to) giá trị học suốt đời để hoàn
thiện bản thân và phát triển nghề
nghiệp

Chuyên ngành 1. Nghiệp vụ đối ngoại (External
Relations)
Chuyên ngành 2. Nghiệp vụ báo chí quốc tế (International
Journalism)
Chuyên ngành 3. Chính trị quốc tế (International Politics)
Chuyên ngành 4. Phát triển bền vững (Sustainable Development)

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6
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PLO4

Sử dụng hiệu quả (Perform automatically)
tư duy độc lập, duy trì hiệu quả (Maintain
effciency) tư duy phản biện và sáng tạo
(Produce) để có thể dẫn dắt (build) tích
cực trong mọi môi trường làm việc.

PLO5

Hành động theo thói quen (Act habitually)
vì môi trường, cộng đồng xung quanh và
luôn nắm bắt (Adapt) tình hình thế giới.

PLO6

Sử dụng một cách tự tin (Compllete with
confidence) tiếng Anh đạt trình độ IELTS
5.5 để làm việc hiệu quả trong công việc
chuyên môn ở môi trường quốc tế

PLO7

Kỹ năng chuyên nghiệp (Master) thực hiện
công việc đối ngoại ở các đơn vị, tham
gia xây dựng và quản lý các chương trình
hợp tác quốc tế, kỹ năng tổ chức sự kiện
quốc tế, phát ngôn, báo chí.

PLO8

Sử dụng hiệu quả (Advance with
assurance) những thành tựu công nghệ
mới nhất liên quan đến công việc và phát
triển bản thân

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6

