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I/ - TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

1. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (9340101) 

STT Nội dung Trình độ đào tạo tiến sĩ 

1.1.  
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành QTKD phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành 

phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù 

hợp với ngành QTKD; 

- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương 

trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học 

đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là 

giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học 

và công nghệ; 

- Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên 

cứu toàn khóa; 

- Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh 

chứng về năng lực ngoại ngữ do Bộ yêu cầu; 

- Trường hợp người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo 

học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng 

chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt 

dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ 

hai do cơ sở Trường quy định, trừ trường hợp là người bản ngữ của 

ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.  

1.2. 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt 

được 

- Đào tạo tiến sĩ ngành QTKD có trình độ cao về lý thuyết và năng lực 

thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng 

phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công 

nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

- Ngoại ngữ: có trình độ Tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực Việt 

Nam, người học có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành, có 

khả năng giao tiếp trong công việc (các trình độ tương đương; IELTS 

5.5; TOEFL iBT 46 trở lên; Cambridge Assessment English B2, ...).  

1.3. 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

-  Nhà trường thực hiện chính sách giảm học phí cho các NCS thuộc các 

đối tượng: NCS là CB-GV-NV, người thân của CB-GV-NV trong nhà 

trường; cựu sinh viên, học viên của Trường và NCS là CB-NV đang 

công tác tại các doanh nghiệp có ký MOU với Trường. 

Biểu mẫu 17 

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 



 

 

STT Nội dung Trình độ đào tạo tiến sĩ 

1.4. 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 

 Quản trị kinh doanh 

1.5. 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

Có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng 

nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn 

đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu  

khoa học 

1.6. 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 

- Giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng; 

- Chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia thẩm 

định, đánh  giá các đề tài khoa học thuộc các cấp từ Trung ương đến 

địa phương. 
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II/ - TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

1. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (8340101) 

 

STT Nội dung Trình độ đào tạo thạc sĩ 

1.1. 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. 

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam;  

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo của 

Trường.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự; 

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục 

công nhận văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT; 

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

1.2. 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

- Giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành QTKD; tăng 

cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực 

khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt 

động thực tiễn nghề nghiệp. 

- Đạt trình độ Tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam, người học có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành, 

có khả năng giao tiếp trong công việc (các trình độ tương đương; IELTS 

5.5; TOEFL iBT 46 trở lên; khung châu Âu B2, ...). 

1.3. 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên như sau: 

+ Được cộng điểm vào kết quả thi 01 (một) điểm (thang điểm 10) cho một 

trong hai môn thi cơ bản và cơ sở ngành đối với phương thức thi tuyển;  

+ Được cộng 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu 

tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do không đáp ứng yêu cầu về 

năng lực ngoại ngữ;  

+ Được cộng 0,4 (không phẩy bốn) điểm vào điểm xét tuyển (thang điểm 

4) theo phương thức xét tuyển. 

- Chính sách giảm học phí áp dụng cho các đối tượng sau:  

+ Học viên là CB-GV-NV, người thân của CB-GV-NV trong nhà trường 

được giảm học phí theo quy định của Trường; 

+ Cựu sinh viên của Trường được giảm học phí toàn khóa học theo mức 

xếp loại tốt nghiệp: trung bình, khá: 15%, giỏi: 20%, xuất sắc: 30%, thủ 

khoa ngành: 50%. 

+ Học viên là CB-NV đang công tác tại các doanh nghiệp có ký MOU với 

Trường được giảm 10% học phí toàn khóa học. 
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1.4. 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

 Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, được cấu trúc gồm 03 phần:  

- Phần 1 Kiến thức chung: bao gồm học phần Triết học và Phương pháp 

nghiên cứu khoa học. 

- Phần 2 Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: bao gồm các học 

phần bắt buộc và các học phần tự chọn: 

+ Nhóm học phần bắt buộc bao gồm những nội dung kiến thức chính yếu 

của mỗi chương trình đào tạo, bắt buộc phải tích lũy 

+ Nhóm học phần tự chọn bao gồm những nội dung kiến thức cần thiết, 

học viên được tự chọn theo hướng dẫn nhằm đa dạng hóa hướng chuyên 

môn. 

- Phần 3 Học phần tốt nghiệp: thực hiện dưới hình thức đề án, đồ án hoặc 

dự án. 

- Chương trình chi tiết: 

 https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-

trinh-dao-tao-9968 

1.5. 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực chuyên ngành, nâng 

cao lên trình độ Tiến sĩ ở trong và ngoài nước về khối ngành kinh tế. 

1.6. 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ khối ngành Quản trị kinh doanh có thể: 

- Đảm nhận được trọng trách về quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp 

Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong môi trường 

kinh doanh ở Việt Nam và Quốc tế. 

- Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh ở các viện 

nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm 

định các dự án kinh doanh của các tổ chức kinh tế.  

- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy kiến thức chuyên sâu ở bậc  

đại học.  
 

2. Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (8340201) 
 
 

STT Nội dung Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

2.1. 

Điều kiện 

đăng ký tuyển 

sinh 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. 

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam;  

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo của 

Trường.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự; 

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục 

công nhận văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT; 

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường. 
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STT Nội dung Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

2.2. 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

- Giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong 

một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó 

vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. 

- Đạt trình độ Tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam, người học có khả năng đọc được các tài liệu chuyên ngành, 

có khả năng giao tiếp trong công việc (các trình độ tương đương; IELTS 

5.5; TOEFL iBT 46 trở lên; khung châu Âu B2, ...). 

2.3. 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên như sau: 

+ Được cộng điểm vào kết quả thi 01 (một) điểm (thang điểm 10) cho một 

trong hai môn thi cơ bản và cơ sở ngành đối với phương thức thi tuyển;  

+ Được cộng 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu 

tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do không đáp ứng yêu cầu về 

năng lực ngoại ngữ;  

+ Được cộng 0,4 (không phẩy bốn) điểm vào điểm xét tuyển (thang điểm 

4) theo phương thức xét tuyển. 

- Chính sách giảm học phí áp dụng cho các đối tượng sau:  

+ Học viên là CB-GV-NV, người thân của CB-GV-NV trong nhà trường 

được giảm học phí theo quy định của Trường; 

+ Cựu sinh viên của Trường được giảm học phí toàn khóa học theo mức 

xếp loại tốt nghiệp: trung bình, khá: 15%, giỏi: 20%, xuất sắc: 30%, thủ 

khoa ngành: 50%. 

+ Học viên là CB-NV đang công tác tại các doanh nghiệp có ký MOU với 

Trường được giảm 10% học phí toàn khóa học. 

2.4. 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

 Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, được cấu trúc gồm 03 phần:  

- Phần 1 Kiến thức chung: bao gồm học phần Triết học và Phương pháp 

nghiên cứu khoa học. 

- Phần 2 Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: bao gồm các học 

phần bắt buộc và các học phần tự chọn: 

+ Nhóm học phần bắt buộc bao gồm những nội dung kiến thức chính yếu 

của mỗi chương trình đào tạo, bắt buộc phải tích lũy 

+ Nhóm học phần tự chọn bao gồm những nội dung kiến thức cần thiết, 

học viên được tự chọn theo hướng dẫn nhằm đa dạng hóa hướng chuyên 

môn. 

- Phần 3 Học phần tốt nghiệp: thực hiện dưới hình thức đề án, đồ án hoặc 

dự án. 

Chương trình chi tiết: 

- https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-

trinh-dao-tao-9968  

2.5. 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực chuyên ngành, nâng 

cao lên trình độ Tiến sĩ ở trong và ngoài nước về khối ngành  

kinh tế. 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
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STT Nội dung Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

2.6. 

Vị trí làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng có thể: 

-  Đảm nhận được trọng trách về quản trị kinh doanh, tư vấn tài chính của 

các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động 

trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam và Quốc tế. 

-  Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược tài chính ở các viện 

nghiên cứu, các ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự 

án, thẩm định các dự án kinh doanh của các tổ chức kinh tế.  

- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy kiến thức chuyên sâu ở bậc  

đại học.  

 

 

3. Ngành KẾ TOÁN (8340301) 
 

STT Nội dung Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

3.1. 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. 

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam;  

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo của 

Trường.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự; 

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ 

tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT; 

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

3.2. 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong 

một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức 

đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. 

- Đạt trình độ Tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam, người học có khả năng đọc được các tài liệu chuyên 

ngành, có khả năng giao tiếp trong công việc (các trình độ tương đương; 

IELTS 5.5; TOEFL iBT 46 trở lên; khung châu Âu B2, ...). 

3.3. 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ 

trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên như sau: 

+ Được cộng điểm vào kết quả thi 01 (một) điểm (thang điểm 10) cho 

một trong hai môn thi cơ bản và cơ sở ngành đối với phương thức thi 

tuyển;  

+ Được cộng 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu 

tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do không đáp ứng yêu cầu về 

năng lực ngoại ngữ;  

+ Được cộng 0,4 (không phẩy bốn) điểm vào điểm xét tuyển (thang điểm 

4) theo phương thức xét tuyển. 

- Chính sách giảm học phí áp dụng cho các đối tượng sau:  

+ Học viên là CB-GV-NV, người thân của CB-GV-NV trong nhà trường 

được giảm học phí theo quy định của Trường; 
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+ Cựu sinh viên của Trường được giảm học phí toàn khóa học theo mức 

xếp loại tốt nghiệp: trung bình, khá: 15%, giỏi: 20%, xuất sắc: 30%, thủ 

khoa ngành: 50%. 

+ Học viên là CB-NV đang công tác tại các doanh nghiệp có ký MOU 

với Trường được giảm 10% học phí toàn khóa học. 

3.4. 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, được cấu trúc gồm 03 phần:  

- Phần 1 Kiến thức chung: bao gồm học phần Triết học và Phương pháp 

nghiên cứu khoa học. 

- Phần 2 Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: bao gồm các học 

phần bắt buộc và các học phần tự chọn: 

+ Nhóm học phần bắt buộc bao gồm những nội dung kiến thức chính yếu 

của mỗi chương trình đào tạo, bắt buộc phải tích lũy 

+ Nhóm học phần tự chọn bao gồm những nội dung kiến thức cần thiết, 

học viên được tự chọn theo hướng dẫn nhằm đa dạng hóa hướng chuyên 

môn. 

- Phần 3 Học phần tốt nghiệp: thực hiện dưới hình thức đề án, đồ án 

hoặc dự án. 

Chương trình chi tiết: 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-

trinh-dao-tao-9968  

3.5. 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực chuyên ngành, nâng 

cao lên trình độ Tiến sĩ ở trong và ngoài nước về khối ngành kinh tế. 

3.6. 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ ngành Kế toán có thể: 

-  Đảm nhận được trọng trách về kế toán, kiểm toán, tư vấn, phân tích tài 

chính của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang 

hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam và Quốc tế. 

-  Nghiên cứu, hoạch định chính sách về luật kế toán Việt Nam tại các viện 

nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định 

các dự án kinh doanh của các tổ chức kinh tế.  

- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy kiến thức chuyên sâu ở bậc  

đại học.  

 

4. Ngành LUẬT KINH TẾ (8380107) 

 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
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4.1. 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. 

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam;  

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo của 

Trường.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự; 

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ 

tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT; 

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

4.2. 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong 

một lĩnh vực pháp lý hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động 

thực tiễn nghề nghiệp. 

- Đạt trình độ Tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam, người học có khả năng đọc được các tài liệu chuyên 

ngành, có khả năng giao tiếp trong công việc (các trình độ tương đương; 

IELTS 5.5; TOEFL iBT 46 trở lên; khung châu Âu B2, ...). 

4.3. 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ 

trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên như sau: 

+ Được cộng điểm vào kết quả thi 01 (một) điểm (thang điểm 10) cho 

một trong hai môn thi cơ bản và cơ sở ngành đối với phương thức thi 

tuyển;  

+ Được cộng 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu 

tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do không đáp ứng yêu cầu về 

năng lực ngoại ngữ;  

+ Được cộng 0,4 (không phẩy bốn) điểm vào điểm xét tuyển (thang điểm 

4) theo phương thức xét tuyển. 

- Chính sách giảm học phí áp dụng cho các đối tượng sau:  

+ Học viên là CB-GV-NV, người thân của CB-GV-NV trong nhà trường 

được giảm học phí theo quy định của Trường; 

+ Cựu sinh viên của Trường được giảm học phí toàn khóa học theo mức 

xếp loại tốt nghiệp: trung bình, khá: 15%, giỏi: 20%, xuất sắc: 30%, thủ 

khoa ngành: 50%. 

+ Học viên là CB-NV đang công tác tại các doanh nghiệp có ký MOU 

với Trường được giảm 10% học phí toàn khóa học. 
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4.4. 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, được cấu trúc gồm 03 phần:  

- Phần 1 Kiến thức chung: bao gồm học phần Triết học và Phương pháp 

nghiên cứu khoa học. 

- Phần 2 Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: bao gồm các học 

phần bắt buộc và các học phần tự chọn: 

+ Nhóm học phần bắt buộc bao gồm những nội dung kiến thức chính yếu 

của mỗi chương trình đào tạo, bắt buộc phải tích lũy 

+ Nhóm học phần tự chọn bao gồm những nội dung kiến thức cần thiết, 

học viên được tự chọn theo hướng dẫn nhằm đa dạng hóa hướng chuyên 

môn. 

- Phần 3 Học phần tốt nghiệp: thực hiện dưới hình thức đề án, đồ án 

hoặc dự án. 

- Chương trình chi tiết: 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-

trinh-dao-tao-9968  

4.5. 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực chuyên ngành, nâng 

cao lên trình độ Tiến sĩ ở trong và ngoài nước về khối ngành Luật. 

4.6. 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế có thể: 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương 

trong các công việc liên quan đến quản lý kinh tế, hội nhập quốc tế dưới 

góc độ của pháp luật 

- Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, 

tư vấn trong các công ty, văn phòng luật, chuyên viên pháp chế 

- Làm việc cho các tổ chức quốc tế liên chính phủ, phi chính phủ hoặc các 

tổ chức khác 

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo 

về pháp luật kinh tế tại các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các 

trung tâm đào tạo và nghiên cứu. 

5. Ngành NGÔN NGỮ ANH (8220201) 

 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
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I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc 

trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. 

- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam;  

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo 

của Trường.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ 

mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự; 

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ 

tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT; 

- 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 

- Giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong 

một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức 

đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. 

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên như 

sau: 

+ Được cộng điểm vào kết quả thi 01 (một) điểm (thang điểm 10) cho 

một trong hai môn thi cơ bản và cơ sở ngành đối với phương thức thi 

tuyển;  

+ Được cộng 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu 

tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do không đáp ứng yêu cầu về 

năng lực ngoại ngữ;  

+ Được cộng 0,4 (không phẩy bốn) điểm vào điểm xét tuyển (thang 

điểm 4) theo phương thức xét tuyển. 

- Chính sách giảm học phí áp dụng cho các đối tượng sau:  

+ Học viên là CB-GV-NV, người thân của CB-GV-NV trong nhà 

trường được giảm học phí theo quy định của Trường; 

+ Cựu sinh viên của Trường được giảm học phí toàn khóa học theo 

mức xếp loại tốt nghiệp: trung bình, khá: 15%, giỏi: 20%, xuất sắc: 

30%, thủ khoa ngành: 50%. 

+ Học viên là CB-NV đang công tác tại các doanh nghiệp có ký MOU 

với Trường được giảm 10% học phí toàn khóa học. 

+ Học viên là các giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT. 
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IV 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, được cấu trúc gồm 03 phần:  

- Phần 1 Kiến thức chung: bao gồm học phần Triết học và Phương 

pháp nghiên cứu khoa học. 

- Phần 2 Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: bao gồm các 

học phần bắt buộc và các học phần tự chọn: 

+ Nhóm học phần bắt buộc bao gồm những nội dung kiến thức chính 

yếu của mỗi chương trình đào tạo, bắt buộc phải tích lũy 

+ Nhóm học phần tự chọn bao gồm những nội dung kiến thức cần thiết, 

học viên được tự chọn theo hướng dẫn nhằm đa dạng hóa hướng 

chuyên môn. 

- Phần 3 Học phần tốt nghiệp: thực hiện dưới hình thức đề án, đồ án 

hoặc dự án. 

- Chương trình chi tiết: 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-

trinh-dao-tao-9968 

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

- Tiếp tục tự học, nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực chuyên ngành, 

nâng cao lên trình độ Tiến sĩ ở trong và ngoài nước về khối ngành  

ngoại ngữ. 

VI 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh có thể: 

- Làm biên, phiên dịch cho các công ty, tổ chức; 

- Làm việc tại phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức 

phi chính phủ; 

- Phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế ở các cơ quan, trường học; 

- Giảng viên tại các cơ sở giáo dục; 

- Phụ trách mảng quốc tế cho các báo, tạp chí, các công ty truyền thông 

- Hoạt động trong ban Quốc tế của các Đài truyền hình; 

- Làm công tác nhân sự, xuất nhập khẩu, truyền thông, marketing… tại 

các công ty nước ngoài. 

 

 

III/- TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT Nội dung Trình độ Đại học chính quy 

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

(Áp dụng cho 

tất cả các 

ngành đào 

tạo) 

Theo Đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt, trong đó : 

❖ Đối tượng tuyển sinh: 

‐ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục 

chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung 

cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt 

nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành); 

‐ Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được 

nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của 

Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp 

THPT). 

https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn/dao-tao-thac-si/chuong-trinh-dao-tao-9968
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❖ Phương thức tuyển sinh: 

Nhà trường thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh cho tất cả các 

ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2022, gồm: 

(1) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

(2) Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn. 

(3) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

(4) Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ 

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Danh sách ngành học và tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022: 

STT Ngành Mã ngành 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 
A00, A01, 

D01, C00 

2 Kinh doanh quốc tế 7340120 
A00, A01, 

D01, C00 

3 Kinh doanh thương mại 7340121 
A00, A01, 

D01, C00 

4 Marketing 7340115 
A00, A01, 

D01, C00 

5 Bất động sản 7340116 
A00, A01, 

D01, C00 

6 Luật kinh tế 7380107 
A00, A01, 

D01, C00 

7 Luật quốc tế 7380108 
A00, A01, 

D01, C00 

8 Luật 7380101 
A00, A01, 

D01, C00 

9 Quản trị nhân lực 7340404 
A00, A01, 

D01, C00 

10 Quản trị khách sạn 7810201 
A00, A01, 

D01, C00 

11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 
A00, A01, 

D01, C00 

12 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 
A00, A01, 

D01, C00 

13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 
A00, A01, 

D01, C00 
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14 Quan hệ công chúng 7320108 
A00, A01, 

D01, C00 

15 Công nghệ truyền thông 7320106 
A00, A01, 

D01, C00 

16  Quảng cáo 7320110 
A00, A01, 

D01, C00 

17 Tâm lý học 7310401 
A01, D01, 

D14, D15 

18 Thương mại điện tử 7340122 
A00, A01, 

D01, C01 

19 Tài chính - Ngân hàng 7340201 
A00, A01, 

D01, C01 

20 Tài chính quốc tế 7340206 
A00, A01, 

D01, C01 

21 Kế toán 7340301 
A00, A01, 

D01, C01 

22 Công nghệ thông tin 7480201 
A00, A01, 

D01, C01 

23 Khoa học dữ liệu 7480109 
A00, A01, 

D01, C01 

24 Thiết kế đồ họa 7210403 
A00, A01, 

D01, C01 

25 Quan hệ quốc tế 7310206 
A01, D01, 

D14, D15 

26 Ngôn ngữ Anh 7220201 
A01, D01, 

D14, D15 

27 Ngôn ngữ Nhật 7220209 
A01, D01, 

D14, D15 

28 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220201 
A01, D01, 

D14, D15 

29 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 
A01, D01, 

D14, D15 

30 Kinh tế quốc tế 7310106 
A00, A01, 

D01, C00 

31 Quản trị văn phòng 7340406 
A00, A01, 

D01, C00 

32 Công nghệ tài chính 7340208 
A00, A01, 

D01, C01 

33 Kiểm toán 7340302 
A00, A01, 

D01, C01 
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34 Quản trị sự kiện 7340412 
A00, A01, 

D01, C00 

35 Truyền thông đa phương tiện 7320104 
A00, A01, 

D01, C00 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

      + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

      + Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.  

      + Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành liệt kê trong bảng 

trên. 

Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển 

là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài 

thi/môn thi của từng tổ hợp môn xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối 

tượng, khu vực (Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành) và được làm tròn đến hai 

chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ 

cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

  
KV1 

(0,75) 

KV2-NT 

(0,5) 

KV2 

(0,25) 

KV3 

(0,0) 

Nhóm ưu tiên 1 (2,0) 2,75 2,5 2,25 2 

Nhóm ưu tiên 2 (1,0) 1,75 1,5 1,25 1 

Nhóm không ưu tiên (0,0) 0,75 0,5 0,25 0 

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có kết 

quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. 

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

    + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

    + Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 

2022. 

Điểm xét tuyển là Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại 

học Quốc gia TP.HCM (theo thang điểm 1.200) và cộng với điểm ưu tiên 

đối tượng, khu vực theo quy định được quy đổi của UEF (Quy chế tuyển 

sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm 

non hiện hành). Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao 

xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

  
KV1 

(30,0) 

KV2-NT 

(20,0) 

KV2 

(10,0) 

KV3 

(00,0) 

Nhóm ưu tiên 1 (80) 110 100 90 80 
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Nhóm ưu tiên 2 (40) 70 60 50 40 

Nhóm không ưu tiên (0,0) 30 20 10 0 

Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 

các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên (theo 

thang điểm 10). 

Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

    + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

    + Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành liệt kê trong bảng ở 

trên mục Phương thức 1. 

Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển 

là tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn trong tổ hợp môn xét tuyển 

(theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực            

(Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục mầm non hiện hành) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến 

khi đủ chỉ tiêu. 

  
KV1 

(0,75) 

KV2-NT 

(0,5) 

KV2 

(0,25) 

KV3 

(0,0) 

Nhóm ưu tiên 1 (2,0) 2,75 2,5 2,25 2 

Nhóm ưu tiên 2 (1,0) 1,75 1,5 1,25 1 

Nhóm không ưu tiên (0,0) 0,75 0,5 0,25 0 

Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) 

với tổ hợp môn A01: Toán - Lý - Anh, thì cách Tính điểm xét tuyển như sau:  

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn 

Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn Anh lớp 12 + Điểm ưu tiên. 

 

 

Phương thức 4: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ 

-  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ 

(HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt từ 18,0 điểm trở lên (theo thang điểm 

10). 

-  Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

    + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là 

tổng điểm trung bình 03 học kỳ (theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu 

tiên đối tượng, khu vực theo quy định được quy đổi của UEF (Quy chế tuyển 

sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm 

non hiện hành). Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao 

xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 
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KV1 

(0,75) 

KV2-NT 

(0,5) 

KV2 

(0,25) 

KV3 

(0,0) 

Nhóm ưu tiên 1 (2,0) 2,75 2,5 2,25 2 

Nhóm ưu tiên 2 (1,0) 1,75 1,5 1,25 1 

Nhóm không ưu tiên (0,0) 0,75 0,5 0,25 0 

Ví dụ: Điểm xét tuyển = (Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + 

Điểm TB HK1 lớp 12) + Điểm ưu tiên. 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được; Chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học; Chương trình đào tạo; Khả năng học tập 

nâng cao trình độ sau khi ra ra trường; Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

1  Ngành Quản trị kinh doanh (7340101) 

1.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ 

năng, thái độ 

và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

❖ Mục tiêu chung: 

‐ Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh nắm vững kiến thức nền tảng, hiện 

đại về quản trị, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và khởi nghiệp, có 

năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức 

năng quản trị tại các tổ chức của nền kinh tế, phát triển nghề nghiệp bản 

thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1:  Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

quản trị kinh doanh, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các 

yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực quản 

trị kinh doanh; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị tại các đơn vị, tổ chức 

của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và 

bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh; 
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‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức quản trị hiện đại, có khả năng vận 

dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh 

của đơn vị doanh nghiệp; 

‐ PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích báo cáo tài chính, danh mục 

đầu tư, báo cáo phân tích vĩ mô của các doanh nghiệp; 

‐ PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ bán hang, chăm sóc khách hàng, quản lý dự án, 

quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị và 

có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

trong công tác quản trị. 

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học - Ngoại ngữ UEF sát hạch. 
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1.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

❖ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

+ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

+ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

+ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên - phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 
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đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, Phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

❖ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham 

gia. Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có 

đam mê và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Đặc biệt, cuộc thi“Business Ideas” với quy mô toàn quốc đã tạo ra sân 

chơi bổ ích cho sinh viên; tiếp bước cho nhiều ý tưởng sáng tạo, tài năng 

starup không chỉ với sinh viên UEF mà còn nhiều trường đại học khác 

trên cả nước. 

1.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

1.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế 

1.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Chuyên viên trong các bộ phận kinh doanh, Marketing, Truyền thông - 

Quảng cáo, Hành chính, Nhân sự của các công ty trong nước và doanh 

nghiệp nước ngoài; 

‐ Chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro cho 

doanh nghiệp; 

‐ Quản lý các bộ phận kinh doanh, marketing, hành chính, nhân sự, truyền 

thông, quảng cáo trong các công ty/ tổ chức/ tập đoàn đa quốc gia, doanh 

nghiệp tư nhân,  

‐ Làm chủ cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp. 

‐ Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện kinh tế,  

‐ Các vị trí cấp cao như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc 

điều hành; 

 

 

2 Ngành Kinh doanh quốc tế (7340120) 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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2.1 

Mục tiêu 

kiến thức, kỹ 

năng, thái độ 

và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

❖ Mục tiêu chung: 

‐ Đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế nắm vững kiến thức nền tảng, hiện 

đại và chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh 

quốc tế, về vai trò và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội 

và chính trị trong bối cảnh kinh doanh quốc tế; có năng lực hoạch định, 

tổ chức, quản lý và vận dụng hiệu quả các kiến thức ngành để làm việc 

trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistic, bảo hiểm 

ngoại thương, thanh toán quốc tế tại các tổ chức trong và ngoài nước, 

phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh 

hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1: Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong các loại hình công 

ty nói chung, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, như: hoạch định, tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh 

quốc tế, chương trình marketing và đầu tư trong các công ty đa quốc gia, 

vận tải, và bảo hiểm ngoại thương; am hiểu văn hóa đa quốc gia, các loại 

hình buôn bán quốc tế và đầu tư; có kiến thức về quản lý nhân sự, 

marketing quốc tế, quản trị chiến lược, kinh doanh quốc tế xuất nhập khẩu 

và thực hiện giao dịch thương mại điện tử; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế, hoạt động xuất 

nhập khẩu các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường 

kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích 

nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, 

chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có 

trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt các chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế 

vi mô và vĩ mô; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các 

kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh quốc tế; 

‐ PLO4: Nhận biết, vận dụng kiến thức quản trị kinh doanh, kinh doanh 

quốc tế hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá 

phân tích hoạt động, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, thủ tục 

khai báo hải quan và các chứng từ thường dùng trong kinh doanh xuất 

nhập khẩu và có khả năng lên kế hoạch kinh doanh cho đơn vị, doanh 

nghiệp; 

‐ PLO5: Đọc, hiểu, xử lý và phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, báo 

cáo phân tích vĩ mô, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh quốc tế 

của các doanh nghiệp; 
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‐ PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

phân tích, thống kê kinh tế. Thực hiện các nghiên cứu thị trường phục vụ 

hoạt động lập kế hoạch, tìm kiếm thị trường mới; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư 

duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị - đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

trong công tác quản trị. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

2.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

❖ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng lực 

tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  
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‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp - 

đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên - phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp 

lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

❖ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham gia. 

Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có đam mê 

và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Đặc biệt, cuộc thi “Business Idea” với quy mô toàn quốc đã tạo ra sân 

chơi bổ ích cho sinh viên; tiếp bước cho nhiều ý tưởng sáng tạo, tài năng 

starup không chỉ với sinh viên UEF mà còn nhiều trường đại học khác 

trên cả nước. 

‐ Sinh viên được trực tiếp tham quan, học hỏi mô hình làm việc, cách thức, 

quy trình vận hành của các công ty, doanh nghiệp trong lình vực logistics 

như: Cảng Cát Lái, Tân Cảng,… 
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2.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

2.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể học tiếp lên trình độ sau đại 

học ngành Kinh doanh quốc tế tại các trường đại học, viên nghiên cứu 

trong và ngòai nước.  

2.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Chuyên viên trong các bộ phận kinh doanh, Marketing, Logistics của các 

công ty trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; 

‐ Chuyên gia phân tích và thiết lập các chiến lược, chương trình quản trị 

cho doanh nghiệp; 

‐ Chuyên viên xuất nhập khẩu; Chuyên viên Quản trị Logistics; Chuyên 

viên Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu và Quản trị chuỗi cung ứng 

trong môi trường toàn cầu và các vị trí chức năng quan trọng khác trong 

môi trường kinh doanh quốc tế; 

‐ Quản lý các bộ phận kinh doanh, marketing, logistic trong các công ty, 

tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp tư nhân; 

‐ Chuyên gia phân tích, cán bộ cấp trung tại các trung tâm xúc tiến thương 

mại; 

‐ Công chức, cán bộ thương mại, hải quan các cấp tại các cơ quan tài chính 

công: Ngân hàng nhà nước, Bộ Thương Mại, Sở Công thương, Tổng cục 

hải quan; 

‐ Làm chủ cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp; 

‐ Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện kinh tế; 

‐ Các vị trí cấp cao như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc 

điều hành. 

3 Ngành Kế toán (7340301) 

3.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

Đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao, nắm vững kiến thức nền 

tảng và hiện đại về kế toán, kiểm toán và tài chính tại các doanh nghiệp 

trong nước và nước ngoài thuộc mọi loại hình hoạt động kinh doanh; có 

năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động Kế toán – Kiểm toán và phát 

triển nghề nghiệp của bản thân trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu. 

Có kỹ năng sử dụng tốt công nghệ thông tin để xử lý các công việc chuyên 

môn phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế. Có phẩm chất chính trị, có 

tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng xã hội. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1: Đào tạo người học có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản, hoa 

học xã hội, chính trị và pháp luật. Đào tạo các kiến thức rộng và sâu về 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết 

các yêu cầu về xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực 

tài chính, kế toán trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chức năng kế toán - kiểm toán tại các đơn vị, 

tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh 

và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích 

nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, 

chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có kỹ năng sử dụng công nghệ một cách thành thạo nhằm phục vụ 

cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả tại các đơn vị, tổ chức 

trong và ngoài nước; 

‐ PO7: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt; 

‐ PO8: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có 

trách với xã hội, cộng đồng; 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp 

luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế 

vĩ mô và vi mô; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các 

kiến thức căn bản về kế toán, tài chính; 

‐ PLO4: Vận dụng, phân tích và tổng hợp được các kiến thức kế toán hiện 

đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm ghi nhận, tổ chức, cung 

cấp thông tin tài chính; 

‐ PLO5: Nhận biết, diễn giải kiến thức Kế toán hiện đại, khả năng vận 

dụng, đưa vào thực tế để thực hiện đánh giá báo cáo tài chính cung cấp 

thông tin cho thị trường tài chính, đánh giá hoạt động nội bộ trong các 

loại hình doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh 

nghiệp ra quyết định thích hợp; 

‐ PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng và sử dụng 

thành thạo công nghệ thông tin trong việc thực hành nghiệp vụ kế toán - 

kiểm toán; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư 

duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để đạt được 

những mục tiêu của cá nhân và của tổ chức; 

‐ PLO11: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ Kế toán đã được đào tạo; 

‐ PLO12: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

đến kế toán, kiểm toán; 

‐ PLO13: Có phẩm chất chính trị - đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

- Ngoại ngữ UEF sát hạch. 
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3.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

❖ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn - Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  
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‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

❖ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; như: 

tọa đàm “IFRS - Xu thế hội nhập của nghề kế toán, kiểm toán” thông qua 

chương trình, các bạn sinh viên cũng có thêm cơ hội đến gần hơn với các 

doanh nghiệp/ tổ chức đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán (Ernst & Young Việt Nam, ACCA)  

3.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

3.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế; 

‐ Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp 

và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế như 

CFA, ACCA, CIMA, CPA;... 

3.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Chuyên viên bộ phận quản trị tài chính - kế toán của các doanh nghiệp 

sản xuất, thương mại, dịch vụ (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị 

hành chính sự nghiệp); 

‐ Nhân viên các công ty tư vấn, dịch vụ kế toán - kiểm toán;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

‐ Chuyên viên kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp 

sản xuất, thương mại, các định chế tài chính, các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp của các quốc gia trong khu vực 

ASEAN; 

‐ Đảm nhiệm vị trí cấp cao như quản lý bộ phận kế toán, kế toán tổng hợp, 

kế toán trưởng, giám đốc tài chính, trưởng nhóm, giám đốc kiểm toán; 

‐ Tự khởi nghiệp thành lập các công ty dịch vụ tài chính - thuế - kế toán, 

kiểm toán,.. 

4 Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201) 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mục tiêu chung: 

‐ Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng nắm vững kiến thức nền tảng, 

hiện đại về tài chính, chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp và ngân 

hàng, có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan 

đến chức năng tài chính tại các tổ chức của nền kinh tế, phát triển nghề 

nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn 

cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

‐ PO1:  Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

Tài chính – Ngân hàng, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết 

các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực 

Tài chính – Ngân hàng; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chức năng tài chính tại các đơn vị, tổ chức 

của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và 

bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh; 

‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức tài chính – tiền tệ hiện đại, có khả 

năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tài 

chính của đơn vị doanh nghiệp, định chế tài chính hay thị trường ngành 

dịch vụ tài chính; 

‐ PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích chứng từ tài chính, báo cáo tài 

chính, danh mục đầu tư tài chính, báo cáo phân tích vĩ mô của các doanh 

nghiệp, các tổ chức tài chính ngân hàng, phi ngân hàng; 

‐ PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ tài chính – ngân hàng/ biết sử dụng các phần mềm 

hỗ trợ cho việc kê khai, quyết toán thuế tại các doanh nghiệp; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 
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‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính – ngân hàng đã được đào 

tạo; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương; 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

4.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

❖ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng lực 

tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

+ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

+ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

+ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp - 

đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 
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‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của TT.Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học để 

thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một cách 

nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng cố và 

nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô hình dạy 

phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những sinh viên 

học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để được Giảng 

viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, Phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp 

lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

❖ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham gia. 

Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có đam mê 

và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Sinh viên được tham quan, tìm hiểu và trở thành thực tập sinh tài năng tại 

các Ngân hàng đối tác của UEF như: Sacombank, ACB, Vina Capital,… 

Đây là cơ hội tốt để sinh viên được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học 

vào thực tiễn công việc đồng thời tìm được việc làm phù hợp với chuyên 

môn, nguyện vọng của bản thân. 

4.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

4.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp 

và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế như 

CFA, ACCA, CIMA, CPA;... 

 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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4.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên tài chính tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền 

kinh tế: sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ; Chuyên viên tài chính, 

tín dụng tại các định chế tài chính: ngân hàng thương mại, công ty tài 

chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, các quỹ đầu tư, các quỹ hưu 

trí... 

- Chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, thiết 

lập các mô hình tài chính hiệu quả, quản lý và kinh doanh vốn, đầu tư, 

kinh doanh ngoại hối,... cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các ngân 

hàng thương mại. Chuyên gia hoạch định chiến lược thuế (tax planning) 

nhằm tối ưu chi phí thuế tại các doanh nghiệp, kiểm soát chi phí và rủi ro 

thuế. 

- Chuyên viên phụ trách mảng tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, 

thương mại, dịch vụ (doanh nghiệp, tổ chức tài chính) các  đơn vị khu 

vực công (bệnh viện, trường đại học, ban quản lý dự án); Công chức tài 

chính, thuế, hải quan các cấp tại các cơ quan tài chính công: Ngân hàng 

nhà nước, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan,  

Kho bạc nhà nước. 

- Đảm nhiệm vị trí cấp cao như Quản lý bộ phận tài chính, Giám đốc chi 

nhánh, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành. 

- Tự khởi nghiệp thành lập các công ty dịch vụ tài chính – thuế - kế toán,..... 

5 Ngành Marketing (7340115) 

5.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

Đào tạo cử nhân Marketing nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về 

marketing, chuyên sâu về quản trị marketing và quản trị thương hiệu, có năng 

lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức năng tiếp 

thị tại các tổ chức của nền kinh tế, phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi 

trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1:  Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

tiếp thị, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu xử lý, 

cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực quản trị tiếp thị và 

quản trị thương hiệu; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chức năng tiếp thị tại các đơn vị, tổ chức 

của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và 

bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Về kiến thức: 
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‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vi mô và vĩ mô; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị và tiếp thị; 

‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức marketing hiện đại, có khả năng 

vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kinh 

doanh và tiếp thị của đơn vị doanh nghiệp; 

‐ PLO5: Đọc, hiểu, xử lý và lập báo cáo phân tích dữ liệu nghiên cứu thị 

trường, nghiên cứu tiếp thị, lập kế hoạch tiếp thị, xây dựng chiến lược 

thương hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp, xây dựng chiến lược quảng 

cáo; 

‐ PLO6: Biết nhận dạng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành chăm sóc khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng, biết sử 

dụng phần mềm thiết kế ấn phẩm quảng cáo trực tuyến và phi trực tuyến, 

xây dựng Content Marketing trên mạng xã hội và internet, và biết sử 

dụng phần mềm phân tích dữ liệu thông qua khảo sát thị trường; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật; 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 
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5.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

❖ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

+ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

+ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

+ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 
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đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

❖ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; nhiều chuyên đề bổ ích cho sinh viên như: “How to start your 

career as a leader” Nâng cao năng lực lãnh đạo cùng chuyên gia 

Marketing quốc tế  

‐ Tổ chức cuộc thi "Your Branding" làm nền móng cho sinh viên xây 

dựng thành công thương hiệu cá nhân, khẳng định cái tôi vượt trội trong 

bối cảnh hội nhập. 

5.3 

 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126  

5.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

5.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên trong các bộ phận kinh doanh, marketing, truyền thông- 

quảng cáo, thương hiệu của các công ty trong nước và doanh nghiệp 

nước ngoài; 

- Chuyên gia phân tích và thiết lập các kế hoạch nghiên cứu tiếp thị; 

- Quản lý các bộ phận kinh doanh, marketing, truyền thông, quảng cáo, 

quản lý thương hiệu trong các công ty, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, 

doanh nghiệp tư nhân, công ty tổ chức sự kiện; 

- Làm chủ cơ sở kinh doanh quảng cáo, đại lý quảng cáo, tổ chức sự kiện; 

- Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện kinh tế; 

- Các vị trí cấp cao như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc 

điều hành. 

 

6 Ngành Quản trị nhân lực (7340404) 

6.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

- Chương trình cử nhân Quản trị Nhân lực đào tạo cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao chuyên ngành đồng thời nhằm 

tạo ra những tri thức khoa học làm nền tảng cho đào tạo ở bậc cao hơn. 

Bên cạnh đó cử nhân Quản trị Nhân lực cũng có năng lực thực hiện hiệu 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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quả các công việc của quản trị nguồn nhân lực như phân tích thiết kế 

công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện 

công việc, lương thưởng và phúc lợi, sức khoẻ và an toàn lao động…. 

Cử nhân Quản trị Nhân lực còn có kỹ năng phân tích, phản biện và giải 

quyết các vấn đề về nhân sự, có năng lực tự học, nghiên cứu và học tập 

ở bậc học cao hơn.  

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

quản trị nhân lực, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu 

cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực quản trị 

nguồn nhân lực; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị nhân lực tại các đơn vị, 

tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh 

tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của 

ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức quản trị nhân sự, có khả năng vận 

dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động nhân sự của 

đơn vị doanh nghiệp, các quy trình chính sách về nhân sự, quy định luật 

về người lao động được ban hành; 

- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích các báo cáo tình hình nhân sự, 

các quy trình, kế hoạch hoạt động nhân sự (tuyển dụng, đào tạo phát 

triển, ngân sách cho nhân sự…), báo cáo phân tích nhu cầu tuyển dụng 

tại các doanh nghiệp; 

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ quản trị nhân lực, biết sử dụng các phần mềm hỗ 

trợ cho việc lên kế hoạch, dự báo nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp; 

Về kỹ năng: 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 
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Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị và 

có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ quản trị nhân lực đã được đào tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

6.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 



35 

 

TT Nội dung Trình độ Đại học chính quy 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; nhiều chuyên đề bổ ích cho sinh viên như: Quản trị nhân lực 

trong thời đại 4.0, …. 

6.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

6.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế 

về nhân sự. 

6.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Chuyên viên nhân sự làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở 

tất cả các lĩnh vực, cụ thể: 

- Nhân viên hành chính lễ tân; 

- Nhân viên nhân sự tổng quát; 

- Chuyên viên đào tạo; 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- Chuyên viên tuyển dụng; 

- Chuyên viên lương-phúc lợi (F&B); 

- Chuyên viên xử lý quan hệ nội bộ; 

- Chuyên viên dự án nhân sự; 

- Giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo ngành quản trị 

nhân lực; 

- Tự làm chủ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhân lực 

như: cung ứng và đào tạo lao động, tư vấn nhân sự, quản lý đào tạo cho 

các công ty, tư vấn về các khóa học nhân sự,.. 

7 Ngành Logistic và quản trị chuỗi cung ứng (7510605) 

7.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; 

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng 

dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức 

khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với 

môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân. 

- Đào tạo người học có kiến thức tổng hợp trong lĩnh vực kinh doanh 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tập trung xây dựng các kỹ năng 

kinh doanh và phát triển sự hiểu biết của sinh viên về luồng thông tin 

và hàng hóa giữa các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà 

bán lẻ và người tiêu dùng theo hướng hỗ trợ thương mại quốc tế và giao 

thương với các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, ngành học này cũng 

giúp sinh viên phát triển tư duy, có thể đề xuất những quy trình cải tiến 

các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp; biết vận 

dụng lý thuyết vào các tình huống thực tế của doanh nghiệp; đồng thời 

có các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tổng hợp, phân tích, giải 

quyết vấn đề cần thiết ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước, 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong các hiệp hội ngành 

nghề cũng như các tổ chức nghiên cứu sâu về Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng, các cơ quan nhà nước về chuyên môn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

Logistics và Chuỗi cung ứng, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải 

quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh 

vực Logistics và Chuỗi cung ứng; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động Logistics tại các đơn vị trung gian trong Chuỗi cung ứng, 

tại các tổ chức của nền kinh tế trong một môi trường kinh doanh cạnh 

tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt; 
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- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Về kiến thức: 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị, kế toán và marketing; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức về xu hướng phát triển của 

Logistics và Chuỗi cung ứng trong nền kinh tế xanh và hiện đại, có khả 

năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tính tối ưu của 

dòng chảy hàng hóa tại mọi trung gian; 

- PLO5: Nắm bắt, hiểu, lập luận, phân tích các xu thế phát triển của thị 

trường và xã hội nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong các hoạt động 

Logistics nói riêng và trong các cơ sở trung gian nói chung; 

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hiện và tối ưu hóa các hoạt động Logistics; biết ứng dụng các thuật 

toán vào các phần mềm hỗ trợ việc nâng cao khả năng ứng dụng công 

nghệ trong từng hoạt động Logistics; 

Về kỹ năng: 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị, có 

sức khỏe tốt phù hợp với ngành và chuyên ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ Logistics và Chuỗi cung ứng đã được 

đào tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật; 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 
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7.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 
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đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

‐ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

‐ Sinh viên được trực tiếp tham quan, học hỏi mô hình làm việc, cách 

thức, quy trình vận hành của các công ty, doanh nghiệp trong lình vực 

logistics như: Cảng Cát Lái, Tân Cảng,… 

7.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

7.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế 

về Logistics. 

7.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên gia thiết kế, tạo lập, phân tích kế hoạch và chiến lược thu mua 

nguyên vật liệu, tìm kiếm nguồn hàng, quản lý và kiểm soát thu mua. 

- Chuyên gia thiết kế, tạo lập, phân tích kế hoạch, chiến lược về sản xuất 

và vận hành, quản lý và kiểm soát các hoạt động sản xuất và vận hành. 

- Chuyên gia cung cấp dịch vụ quản lý kho bãi và lưu giữ hàng hóa: bao 

gồm các hoạt động về kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên 

liệu, thiết bị; Tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến hàng 

hóa trong suốt chuỗi cung ứng; Xử lý hàng hóa bị khách hàng trả lại, 

hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa 

đó; Cho thuê và thuê mua container. 

- Chuyên gia cung ứng các dịch vụ về vận tải đường biển, đường thủy nội 

địa, đường sắt, đường hàng không, đường bộ, và đường ống: bao gồm 

các nghiệp vụ về Vận tải hành khách, Vận tải hàng hóa, Dịch vụ bán và 

tiếp thị vận tải, đặt giữ chỗ, cung cấp bữa ăn trên máy bay và tàu, Dịch 

vụ hỗ trợ xếp dỡ container, Kiểm tra vận đơn, môi giới vận tải giám 

định, Nhận và chấp nhận hàng, chuẩn bị chứng từ vận tải thực hiện thay 

mặt cho chủ hàng. 

- Chuyên gia cung ứng các dịch vụ về bưu chính, dịch vụ thương mại bán 

buôn (các đại lý phân phối hàng hóa cho các chuỗi siêu thị), dịch vụ 

thương mại bán lẻ (các chi nhánh nằm trong mạng lưới của các siêu thị 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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lớn và cửa hàng tiện lợi, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, 

thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng) 

- Chuyên gia cung cấp các giải pháp tối ưu hóa cho các doanh nghiệp về 

dịch vụ công như cung ứng và thiết kế mạng lưới về điện, nước; cáp 

truyền hình, internet, điện thoại. 

- Chuyên gia thiết kế mạng lưới phân phối và định tuyến đường đi cho 

các dịch vụ về vận tải hành khách và phân phối hàng hóa (kể cả hàng 

bán và hàng đổi trả). 

- Chuyên gia tư vấn các giải pháp liên quan đến phát triển bền vững và 

tích hợp, các giải pháp xử lý các vấn đề về môi trường. 

- Các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp ngành Logistics và Chuỗi 

cung ứng như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc điều 

phối… 

8 Kinh doanh thương mại (7340121) 

8.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân Kinh doanh thương mại nắm vững kiến thức nền tảng, 

hiện đại và chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh thương mại và kinh 

doanh bán lẻ; có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý và vận dụng hiệu 

quả các kiến thức ngành để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương 

mại tại các tổ chức trong và ngoài nước, phát triển nghề nghiệp bản thân 

trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể:  

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

kinh doanh thương mại, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết 

các yêu cầu, xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại tại các 

đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh 

cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, thương lượng trong 

kinh doanh, xử lý tình huống kinh doanh để tìm ra giải pháp giải quyết 

các vấn đề của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp và có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

Chuẩn đầu ra: 

Kiến thức 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

- PLO12: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô trong nước và quốc tế tác động đến môi trường kinh 

doanh của doanh nghiệp; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về kinh doanh và thương mại; 
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- PLO4: biết, diễn giải kiến thức kinh doanh thương mại hiện đại, có khả 

năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm phân tích hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; 

- PLO5: Có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức về kinh 

doanh thương mại để thực hiện việc hoach định chiến lược và kế hoạch 

kinh doanh, quản trị hoạt động bán hàng, hệ thống phân phối, bán lẻ, 

chuỗi cung ứng, quản lý kho, dự báo nhu cầu, hoạt động mua hàng; 

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự, 

quản trị kho, chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp; 

Kỹ năng 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm như xây dựng, lãnh đạo, tổ chức hoạt 

động, giám sát, đánh giá và phát triển nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành, kỹ năng đối thoại, thương lượng và thiết lập các quan hệ 

trong kinh doanh thương mại; 

 Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

- PLO12: Có năng lực hoạch định các chiến lược kinh doanh thương mại, 

xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh thương mại 

như: phân tích đánh giá thị trường, xây dựng và thiết lập chuỗi cung 

ứng, mua hàng, tồn kho, bán hàng, xuất nhập khẩu; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường như xác định các tiêu chuẩn đánh giá, và phát 

hiện, giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công tác quản trị như thực 

hiện đánh giá và tiến hành các giải pháp điều chỉnh hoạt động kinh 

doanh thương mại phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức, doanh 

nghiệp. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

8.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

‐ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  
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+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của TT.Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học để 

thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 

đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 
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‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

‐ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham 

gia. Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có 

đam mê và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Đặc biệt, cuộc thi“Business Idea” với quy mô toàn quốc đã tạo ra sân 

chơi bổ ích cho sinh viên; tiếp bước cho nhiều ý tưởng sáng tạo, tài năng 

starup không chỉ với sinh viên UEF mà còn nhiều trường đại học khác 

trên cả nước. 

8.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

- https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

8.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học (thạc 

sỹ, tiến sỹ) ngành Kinh doanh thương mại, Marketing, Thương mại 

Quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc một số ngành kinh tế khác có liên 

quan của các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Tham dự các khóa học ngắn hạn trong nước hoặc quốc tế trong các lĩnh 

vực về kinh tế thương mại, Marketing, giao vận, quản trị hậu cần. 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể trở thành nghiên cứu viên, 

giảng viên trong các cơ sở giáo dục Cao đẳng, đại học và trung cấp; có 

thể tham gia nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, marketing và thương 

mại. 

8.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Người học tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại có thể đảm nhận 

các vị trí: 

- Chuyên viên thương mại làm việc tại các phòng Marketing của các 

doanh nghiệp về Nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, 

xây dựng chiến lược marketing. 

- Nhân viên, trưởng phòng kinh doanh trong các công ty sản xuất, kinh 

doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Quản lý, giám sát bán hàng trong các doanh nghiệp. 

- Quản trị viên, quản trị các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp 

thương mại,  siêu thị. 

- Chuyên viên sở công thương, phòng thương mại và công nghiệp, trung 

tâm xúc tiến thương mại. 

- Thành viên trong các hoạt động về chiến lược xúc tiến thương mại, phát 

triển sản phẩm mới. 

- Có thể đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận, trưởng, phó phòng 

Marketing, phát triển sản phẩm. 

- Nhân viên thuộc các bộ phận giao vận, bộ phận cung ứng, quản trị hậu 

cần, nghiên cứu đánh giá thị trường 

- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

9 Ngành Luật (7380101) 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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9.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Đào 

tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng 

khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; 

có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi 

trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân; Sinh viên tốt nghiệp ngành 

Luật có thể làm việc về công tác pháp chế, tuân thủ nội bộ, hay kiểm 

soát nội bộ ở các doanh nghiệp, cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp, 

cơ quan lập pháp hay tổ chức nghiên cứu và tư vấn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Sinh viên ngành Luật có kiến thức cơ bản về xã hội, kinh tế và 

luật học, những kiến thức chuyên sâu về pháp luật hành chính, dân sự, 

hình sự, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong 

thực tiễn trên các lĩnh vực; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Áp dụng những kiến thức 

chuyên sâu về pháp luật hành chính, hình sự, dân sự, giải quyết các tranh 

chấp xảy ra trên các lĩnh vực của đời sống;  

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích 

rủi ro pháp lý;  

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, làm việc nhóm và soạn 

thảo hợp đồng, văn bản pháp lý nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải 

quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;  

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;  

- PO6: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương;  

- PO7: Có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc 

tế.  

Chuẩn đầu ra: 

Kiến thức 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và khả năng hệ thống hóa kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội, cụ thể là luật và kinh tế; và biết vận 

dụng giải quyết các vấn đề pháp lý đặt ra trong đời sống – xã hội; Nắm 

bắt kiến thức về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, an 

ninh quốc phòng và giáo dục thể chất; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về các 

lĩnh vực văn hóa, lịch sử và xã hội để giải quyết các mối quan hệ trong 

tổ chức, điều hành và quản lý;  

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

kiến thức cơ sở ngành vững chắc, nắm vững các kiến thức chuyên môn 

ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;  

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức pháp luật vững chắc về lĩnh vực 

hành chính, hình sự, dân sự; am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính 

thời sự về hoạt động hành chính, hình sự, dân sự trong nước cũng như 

thế giới;  
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- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích vận dụng lý thuyết vào công 

tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực 

hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết 

những vấn đề thuộc về pháp luật;  

Kỹ năng 

- PLO6: Kỹ năng xử lý, soạn thảo văn bản trong quản lý, điều hành và 

kinh doanh; biết khai thác hiệu quả thông tin qua internet; 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán);  

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm;  

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, kỹ năng viết chuyên 

ngành;  

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp ngành, chuyên ngành;  

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học;  

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực pháp luật hành chính, 

hình sự dân sự đã được đào tạo;  

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về pháp lý.  

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

9.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

‐ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  
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+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của TT.Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học để 

thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

‐ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa thông qua qua workshop như: Nghề 

Luật sư và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quốc tế; Phiên tòa giả định, 

Rung chuông vàng pháp luật …  

‐ Tổ chức cuộc thi biện luận sinh viên – “S-Debate” nhằm giúp sinh viên 

rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề, phản biện và tự tin thuyết trình trước 

đám đông. 
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9.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

9.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế 

như Luật sư, Kiểm sát viên, Công chứng viên...; 

9.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên gia về pháp luật hành chính, hình sự, dân sự có thể đảm nhiệm 

các vị trí công việc ở các cơ quan tư pháp, hành pháp, lập pháp, các đơn 

vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức ngoài quốc doanh; 

- Chuyên viên, cán bộ, công chức, thư ký tại các cơ quan nhà nước như 

Tòa án Nhân dân các cấp, Viện kiểm sát Nhân dân các cấp, công an, các 

bộ ngành của chính phủ, Ủy ban nhân dân, sở, phòng, ban ở địa phương; 

- Tổ chức nghiên cứu và các đơn vị tư vấn pháp lý (công ty luật, văn 

phòng luật, trọng tài thương mại). 

- Chuyên viên tư vấn pháp lý, phân tích, giải quyết các tranh chấp về dân 

sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, thừa kế; 

- Luật sư tranh tụng tại các phiên tòa dân sự, hành sự, hành chính; luật sư 

tư vấn pháp lý tại các công ty luật; 

- Trọng tài viên tại các trung tâm trọng tài thương mại; 

- Pháp chế nội bộ tại các doanh nghiệp; 

- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật hành chính, hình 

sự, dân sự. 

10 Ngành Luật kinh tế (7380107) 

10.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

‐ Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Đào 

tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng 

khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; 

có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi 

trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân; Sinh viên tốt nghiệp ngành 

Luật kinh tế có thể làm việc về công tác pháp chế, tuân thủ nội bộ, hay 

kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp, chính phủ hay tổ chức nghiên cứu 

và tư vấn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1: Sinh viên ngành Luật kinh tế có kiến thức cơ bản về xã hội, kinh 

tế và luật học, những kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh 

doanh, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong 

thực tiễn hoạt động kinh doanh; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Áp dụng những kiến thức 

chuyên sâu về pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế, pháp luật về đầu 

tư, pháp luật doanh nghiệp, giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh;  

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích 

rủi ro pháp lý;  

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, làm việc nhóm và soạn 

thảo hợp đồng, văn bản pháp lý nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải 

quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;  

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;  

‐ PO6: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương;  

‐ PO7: Có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc 

tế.  

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và khả năng hệ thống hóa kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội, cụ thể là luật và kinh tế; và biết vận 

dụng giải quyết các vấn đề pháp lý đặt ra trong đời sống – xã hội; Nắm 

bắt kiến thức về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, an 

ninh quốc phòng và giáo dục thể chất; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về các 

lĩnh vực văn hóa, lịch sử và xã hội để giải quyết các mối quan hệ trong 

tổ chức, điều hành và quản lý;  

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

kiến thức cơ sở ngành vững chắc, nắm vững các kiến thức chuyên môn 

ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;  

‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức pháp luật vững chắc về lĩnh vực 

luật kinh tế, am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về hoạt 

động kinh tế trong nước cũng như thế giới;  

‐ PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích vận dụng lý thuyết vào công 

tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực 

hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết 

những vấn đề thuộc về pháp luật;  

Kỹ năng: 

‐ PLO6: Kỹ năng xử lý, soạn thảo văn bản trong quản lý, điều hành và 

kinh doanh; biết khai thác hiệu quả thông tin qua internet; 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán);  

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm;  

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, kỹ năng viết chuyên 

ngành;  

 Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp ngành, chuyên ngành.  

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học;  

‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực pháp luật, kinh tế đã 

được đào tạo;  
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‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về pháp lý.  

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

10.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

‐ Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn thể, văn nghệ - thể 

dục thể thao; các cuộc thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-

Debeat,… 
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Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham 

gia 

‐ Tổ chức các hội thi học thuật: Rung chuông vàng Pháp luật, Phiên tòa 

giả định,… 

10.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

10.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

‐ Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế 

như Luật sư, Kiểm sát viên, Công chứng viên...; 

10.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Chuyên gia về pháp luật kinh doanh có thể đảm nhiệm các vị trí công 

việc ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà 

nước về kinh doanh nói riêng; 

‐ Các cơ quan nhà nước như Tòa án Nhân dân các cấp, Viện kiểm sát 

Nhân dân các cấp, công an, các bộ ngành của chính phủ, Ủy ban nhân 

dân, sở, phòng, ban ở địa phương; 

‐ Tổ chức nghiên cứu và các đơn vị tư vấn pháp lý (công ty luật, văn 

phòng luật, trọng tài thương mại). 

‐ Chuyên viên tư vấn pháp lý, phân tích, giải quyết các tranh chấp về kinh 

doanh; 

‐ Luật sư tư vấn và tranh tụng tại các phiên tòa kinh tế, công ty luật; 

‐ Trọng tài viên tại các trung tâm trọng tài thương mại; 

‐ Pháp chế nội bộ tại các doanh nghiệp; 

‐ Tham gia giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật kinh tế. 

11 Ngành Luật quốc tế (7380108) 

11.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Đào 

tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng 

thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng 

khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; 

có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi 

trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân; Đào tạo cử nhân ngành 

Luật quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức về pháp 

luật quốc tế và pháp luật quốc gia, ngoại ngữ và có khả năng vận dụng 

các tri thức đó để đáp ứng nhu cầu của xã hội liên quan đến lĩnh vực 

được đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của 

Việt Nam. 

❖ Mục tiêu cụ thể 

- PO1: Sinh viên ngành Luật quốc tế có kiến thức cơ bản về xã hội, kinh 

tế và luật học, những kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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doanh quốc tế, đủ khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề pháp lý đặt 

ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Áp dụng những kiến thức 

chuyên sâu về pháp luật hợp đồng thương mại quốc tế, pháp luật về 

hàng hải quốc tế, pháp luật thuế và bảo hiểm quốc tế, giải quyết các 

tranh chấp trong kinh doanh quốc tế;  

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phân tích pháp luật, phân tích 

rủi ro pháp lý;  

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, làm việc nhóm và soạn 

thảo hợp đồng, văn bản pháp lý nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải 

quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;  

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;  

- PO6: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương;  

- PO7: Có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc 

tế.  

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và khả năng hệ thống hóa kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội, cụ thể là luật và kinh tế; và biết vận 

dụng giải quyết các vấn đề pháp lý đặt ra trong đời sống – xã hội; Nắm 

bắt kiến thức về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, an 

ninh quốc phòng và giáo dục thể chất; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về các 

lĩnh vực văn hóa, lịch sử và xã hội để giải quyết các mối quan hệ trong 

tổ chức, điều hành và quản lý;  

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

kiến thức cơ sở ngành vững chắc, nắm vững các kiến thức chuyên môn 

ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;  

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức pháp luật vững chắc về lĩnh vực 

pháp luật quốc tế, am hiểu các kiến thức thực tiễn mang tính thời sự về 

hoạt động kinh tế, chính trị, dân sự trong nước cũng như thế giới; 

- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích vận dụng lý thuyết vào công 

tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào kỹ năng thực 

hành giải quyết các vụ án, vụ việc, có khả năng phát hiện và giải quyết 

những vấn đề thuộc về pháp luật quốc tế;  

Kỹ năng 

- PLO6: Kỹ năng xử lý, soạn thảo văn bản trong quản lý, điều hành và 

kinh doanh; biết khai thác hiệu quả thông tin qua internet; 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán);  

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm;  

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, kỹ năng viết chuyên 

ngành;  
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Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10:Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp ngành, chuyên ngành;  

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học;  

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực pháp luật quốc tế đã 

được đào tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về pháp lý.  

Chuẩn đầu ra về Tiếng Anh, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

11.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 
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‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 

đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa thông qua qua workshop như: Nghề 

Luật sư và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quốc tế; Phiên tòa giả định, 

Rung chuông vàng pháp luật …  

‐ Tổ chức cuộc thi biện luận sinh viên – “S-Debate” nhằm giúp sinh viên 

rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề, phản biện và tự tin thuyết trình trước 

đám đông. 

11.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

11.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế 

như Luật sư, Kiểm sát viên, Công chứng viên...; 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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11.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên gia về pháp luật quốc tế, có thể đảm nhiệm các vị trí công việc 

ở các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý nhà nước 

về kinh doanh nói riêng; đặc biệt là các cơ quan có mối quan hệ về chính 

trị, ngoại giao hoặc các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; 

- Các cơ quan nhà nước như Tòa án Nhân dân các cấp, Viện kiểm sát 

Nhân dân các cấp, công an, các bộ ngành của Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân, sở, phòng, ban ở địa phương; 

- Cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh; cơ quan đối ngoại như: Sở ngoại 

vụ, cục xuất nhập cảnh; 

- Tổ chức nghiên cứu và các đơn vị tư vấn pháp lý có vốn đầu tư nước 

ngoài (công ty luật, văn phòng luật, trọng tài thương mại quốc tế); 

- Chuyên viên tư vấn pháp lý, phân tích, giải quyết các tranh chấp về kinh 

doanh quốc tế; 

- Luật sư tư vấn và tranh tụng tại các phiên tòa dân sự, kinh tế có yếu tố 

nước ngoài; 

- Trọng tài viên tại các trung tâm trọng tài thương mại quốc tế; 

- Pháp chế nội bộ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật quốc tế. 

12 Ngành Quan hệ quốc tế (7310206) 

12.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; 

- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng 

dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức 

khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với 

môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân. 

- Đào tạo các cử nhân Quan hệ quốc tế có có ý thức giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc và am hiểu sâu về quan hệ quốc tế; có kiến thức về luật pháp 

và xã hội Việt Nam cũng như một số nước khác trên thế giới; hiểu biết 

vững vàng về các lĩnh vực kinh tế quốc tế, kinh tế Việt Nam, về mối 

quan hệ đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khu vực hóa và toàn 

cầu hóa. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Sinh viên Quan hệ quốc tế có kiến thức nghề nghiệp vững vàng 

về các hoạt động đối ngoại và các hoạt động quan hệ quốc tế. Hiểu biết 

các chức năng, nguyên tắc, và quy trình hoạt động quan hệ quốc tế; 

- PO2: Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành quan hệ quốc tế 

một cách có hệ thống bảo đảm cho sinh viên hình thành tư duy khoa học 

và khả năng học tập suốt đời tương thích với sự thay đổi liên tục của 

môi trường toàn cầu; 

- PO3: Đảm bảo sinh viên đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ của 

ngành Quan hệ quốc tế, đạt chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của ngành 

nghề.  

- PO4: Sinh viên Quan hệ quốc tế có khả năng làm việc độc lập trong 

công việc chuyên môn, có khả năng giải quyết và khả năng quản trị 

những nhiệm vụ thực tiễn liên quan đến các hoạt động đối ngoại, hợp 

tác quốc tế 
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- PO5: Sinh viên ngành Quan hệ quốc tế có ý thức tiên phong, 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: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Có kiến thức tổng quát về lịch sử thế giới, lịch sử quan hệ quốc 

tế, lịch sử các nền văn minh trên thế giới; 

- PLO2: Có kiến thức tổng quát về lịch sử, văn hóa của Việt Nam; nắm 

được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam; 

- PLO3: Có kiến thức cơ bản và hệ thống về quan hệ quốc tế trên các lĩnh 

vực chính trị-ngoại giao, kinh tế quốc tế và luật quốc tế; 

- PLO4: Có thể vận dụng được lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

trong Quan hệ quốc tế vào thực tiễn để phân tích các vấn đề quốc tế 

đương đại; 

- PLO5: Có kiến thức toàn diện mang tính liên ngành cao trong những 

vấn đề toàn cầu; 

Kỹ năng 

- PLO6: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc chuyên môn 

một cách thuần thục ở môi trường quốc tế; 

- PLO7: Có kỹ năng truyền đạt, hướng dẫn và thảo luận khách quan 

những vấn đề chuyên môn; 

- PLO8: Có các kỹ năng cần thiết tham gia xây dựng các chương trình 

hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại của đơn vị: phân tích, đánh giá tình 

hình, đàm phán, thương lượng, quản lý chương trình, xây dựng quan hệ, 

xử lý khủng hoảng; 

- PLO9: Có các kỹ năng cần thiết đế thực hiện kế hoạch đối ngoại, quan 

hệ quốc tế: tổ chức sự kiện, phát ngôn, tư vấn trong đối thoại, dịch thuật, 

thuyết trình; 

- PLO10: Có khả năng tự cập nhật để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của 

nghề nghiệp; 

- PLO11: Có khả năng làm việc dưới áp lực cao trong môi trường quốc 

tế, năng động, hợp tác tốt, có kỹ năng làm việc nhóm hoặc tác nghiệp 

độc lập, phán đoán, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề; 

- PLO12: Dễ dàng thích nghi và hội nhập trong môi trường quốc tế đa 

dạng; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO13: Có ý thức công dân toàn cầu và tôn trọng sự khác biệt; 

- PLO14: Có ý thức tuân thủ pháp luật và tự chịu trách nhiệm; 

- PLO15: Có ý thức tiên phong, dám đổi mới và không ngại thử thách. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

12.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  
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hoạt cho người 

học 
‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 

đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòngCông tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 
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hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các diễn 

giả trong lịch vực ngoại giao, quan hệ quốc tế và sinh viên của Khoa;  

‐ Tổ chức cho sinh viên đi thực tế, tìm hiểu văn hóa các nước trong khu 

vực như Thái Lan, Campuchia, … 

12.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

12.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Sinh viên có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn ở bậc Sau đại học tại 

các trường Đại học trong nước và nước ngoài. Hiện nay, các trường Đại 

học trong nước có đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế là: 

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG TP.HCM); Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội); Học viện Ngoại giao Việt 

Nam; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Chính trị Quốc gia. 

Ngoài ra, sinh viên có thể định hướng chuyên sâu hơn ở bậc Sau đại học 

bằng việc lựa chọn các ngành Đông Nam Á học, Châu Á học, Kinh tế 

quốc tế, Luật quốc tế, … 

12.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Chuyên ngành 1. Nghiệp vụ ngoại giao 

- Thư ký văn phòng đối ngoại. 

- Nhân viên tổ chức sự kiện quốc tế. 

- Chuyên viên đàm phán. 

- Quản lý nhân sự. 

- Chuyên viên ở các bộ phận đối ngoại tại các cơ quan, tổ chức trong nước 

và quốc tế. 

- Nghiên cứu và giảng dạy về Quan hệ quốc tế trong các cơ sở giáo dục 

đại học, cao đẳng 

Chuyên ngành 2. Nghiệp vụ báo chí quốc tế 

- Công tác truyền thông đối ngoại. 

- Phóng viên thời sự quốc tế. 

- Biên tập viên phụ trách chương trình thời sự - tin tức về đối ngoại, quan 

hệ quốc tế tại các cơ quan truyền thông, báo chí, đài truyền hình. 

- Nghiên cứu và giảng dạy về Quan hệ quốc tế trong các cơ sở giáo dục 

đại học, cao đẳng 

13 Ngành Quản trị khách sạn (7810201) 

13.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân Quản trị Khách sạn về lĩnh vực quản lý, kinh doanh 

các loại hình dịch vụ lưu trú và dịch vụ bổ sung, nhằm cung cấp cho 

người học những kiến thức nền tảng và nâng cao về tổng quan du lịch 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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TT Nội dung Trình độ Đại học chính quy 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

và dịch vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ và quản trị các bộ phận 

trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đào tạo người học thông 

qua các hoạt động học tập sáng tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn 

nhằm hình thành những kỹ năng và thái độ cần thiết để thực hành nghề 

nghiệp, phát triển ý tưởng, tổ chức, quản lý và điều hành các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí và các lĩnh vực khác 

thuộc ngành du lịch trong nước và nước ngoài. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

quản lý, kinh doanh dịch vụ lưu trú, có năng lực ứng dụng kiến thức để 

giải quyết các yêu cầu, xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong 

lĩnh vực dịch vụ; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, vận hành, 

điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến các bộ phận tại các 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ lưu trú trong một môi trường kinh 

doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi và phát triển; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích tốt; có thể làm việc 

và xử lý tình huống độc lập; 

- PO6: Có kỹ năng ngoại ngữ - tin học thành thạo, vận dụng linh hoạt 

trong môi trường làm việc quốc tế; 

- PO7: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO8: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú;  

- PLO2: Hiểu biết những kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn 

hoá và các ngành khoa học liên quan ứng dụng trong ngành dịch vụ du 

lịch và lưu trú; 

- PLO3: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vi mô và kinh tế trong ngành du lịch;  

- PLO4: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị nói chung và kiến thức chuyên sâu 

trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng; 

- PLO5: Nhận biết, diễn giải kiến thức ngành dịch vụ lưu trú hiện đại, có 

khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động 

của các khách sạn - resort, hiểu được các đặc trưng và bản chất của 

ngành dịch vụ du lịch và kinh doanh dịch vụ lưu trú; 

- PLO6: Hiểu biết những kiến thức về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức 

năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn và mối quan hệ giữa 

các bộ phận; 

- PLO7: Biết thực hiện các thao tác nghiệp vụ cơ bản trong các bộ phận 

chính trong khách sạn: Bộ phận buồng phòng, Bộ phận Tiền sảnh, Bộ 

phận F&B; 
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Kỹ năng 

- PLO8: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán) để giải quyết các vấn đề và xử lý tình huống trong các công 

việc chuyên ngành;  

- PLO9: Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm hiệu 

quả;  

- PLO10: Có kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp, thuyết trình, thương 

thuyết,  nói và viết hiệu quả, lắng nghe tích cực, … khi làm việc với 

khách hàng, đối tác, đồng nghiệp trong môi trường quốc tế hội nhập; và 

sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO11: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành;  

- PLO12: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong các lĩnh 

vực chuyên ngành. 

- PLO13: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, và các nghiệp vụ chuyên ngành đã được đào 

tạo. 

- PLO14: Có khả năng định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên 

môn, nghiệp vụ, phát hiện và giải quyết các vấn đề.   

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

13.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  
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+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 

đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa sinh 

viên và các Quản lý của các Khách sạn, Resort như: New Worl hotel, 

FLC, Imperial Vũng Tàu,…  

‐ Sinh viên được tham quan trực tiếp tại các khách sạn, nhà hàng trong cả 

nước để củng cố thêm kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. 
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13.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

13.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế 

trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn.  

13.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên kinh doanh, tiếp thị và phát triển các sản phẩm dịch vụ lưu 

trú;  

- Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận lễ tân, tiền sảnh, buồng phòng, 

ẩm thực, bếp, hội nghị, yến tiệc, nhân sự, tài chính, kế toán, hành chính 

tại các resort, khu du lịch; 

- Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, 

kinh doanh du lịch trong và ngoài nước; 

- Giảng dạy nghiên cứu về nhà hàng khách sạn taị các trường đại học, cao 

đẳng. 

14 Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành (7810103) 

14.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành vững kiến thức 

chuyên môn, am hiểu rộng về văn hóa – xã hội, chuẩn quy trình nghiệp 

vụ, thuần thục các kỹ năng mềm, thành thạo ngoại ngữ và công nghệ, 

có kinh nghiệm thực tế và tầm nhìn quản trị đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao tại các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, phát triển nghề 

nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn 

cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực du lịch – lữ hành, 

có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung 

cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực du lịch – lữ hành; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: thiết kế tour, điều hành tour, 

hướng dẫn viên du lịch, sale & marketing, quản trị nhân sự du lịch, ... 

trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu 

vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi và phát triển; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của 

ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích tốt; có thể làm việc 

và xử lý tình huống độc lập; 

- PO6: Có kỹ năng ngoại ngữ - tin học thành thạo, vận dụng linh hoạt 

trong môi trường làm việc quốc tế; 

- PO7: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO8: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Kiến thức 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước trong kinh doanh dịch vụ Du lịch – Lữ hành; 

- PLO2: Hiểu biết những kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn 

hoá và các ngành khoa học liên quan ứng dụng trong ngành dịch vụ Du 

lịch – Lữ hành; 

- PLO3: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vi mô và kinh tế trong ngành Du lịch; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị nói chung và kiến thức chuyên sâu 

trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nói riêng; 

- PLO5: Xây dựng và phân tích, đánh giá được các chiến lược, kế hoạch 

bán hàng, marketing, quản trị nhân sự,… cho các doanh nghiệp du lịch 

vừa và nhỏ; 

- PLO6: Nhận biết và mô tả được các sản phẩm dịch vụ du lịch – lữ hành, 

các loại hình du lịch đặc thù, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh du lịch của Việt Nam và các 

nước trên thế giới; 

- PLO7: Thiết kế được các chương trình du lịch theo yêu cầu, có khả năng 

thu thập thông tin, giá cả và liên hệ được các đối tác cung cấp dịch vụ 

du lịch; Huớng dẫn được một nhóm du khách đi một tour du lịch ngắn 

ngày; 

Kỹ năng 

- PLO8: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán) để giải quyết các vấn đề và xử lý tình huống trong ngành Du 

lịch – Lữ hành; 

- PLO9: Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả; 

- PLO10: Có kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp, thuyết trình, thương 

thuyết,  nói và viết hiệu quả, lắng nghe tích cực, …khi làm việc với 

khách hàng, đối tác, đồng nghiệp trong môi trường quốc tế hội nhập và 

sử dụng tốt các phần mềm quản lý trong ngành Du lịch – Lữ hành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO11: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành;  

- PLO12: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong các lĩnh 

vực kinh doanh Du lịch – Lữ hành; 

- PLO13: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, và các nghiệp vụ du lịch đã được đào tạo; 

- PLO14: Có khả năng định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên 

môn, nghiệp vụ, phát hiện và giải quyết các vấn đề; 

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 
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14.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 
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những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa sinh và 

doanh nhân trong lịch vực du lịch, lữ hành.  

‐ Sinh viên được tham gia tour du lịch về các tuyến điểm du lịch nổi tiếng 

như: Phan Thiết, Đà Lạt, Bến Tre – Tiền Giang – Cần Thơ,… 

14.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

14.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học 

tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam. 

14.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế, vé máy bay và các 

dịch vụ du lịch. 

- Chuyên viên thiết kế tour, điều hành tour du lịch nội địa và quốc tế, điều 

hành vận tải du lịch. 

- Chuyên viên marketing du lịch, nghiên cứu và phát triển (R&D). 

- Chuyên viên nhân sự du lịch, lễ tân du lịch, lễ tân ngoại giao, chuyên 

viên chăm sóc khách hàng tại các công ty lữ hành, khách sạn – nhà hàng 

uy tín trong và ngoài nước. 

- Hướng dẫn viên du lịch nội địa, inbound, outbound. 

- Thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch tại điểm. 

- Chuyên gia tổ chức sự kiện, MC, hoạt náo viên. 

- Chuyên gia tư vấn visa, du học. 

- Chuyên gia du lịch MICE. 

- Chuyên viên kinh doanh, marketing tại các khách sạn, nhà hàng 4-5 sao 

trong và ngoài nước. 

- Các vị trí cấp cao như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc 

điều hành tại các doanh nghiệp du lịch lữ hành. 

- Cán bộ công tác tại các Sở, Ban, Ngành về du lịch. 

- Thư ký, trợ lý tại các Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo du lịch. 

15 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống (7810202) 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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15.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nắm vững kiến 

thức nền tảng, hiện đại về nhà hàng, bếp và các dịch vụ ăn uống, chuyên 

sâu về quản trị nhà hàng và quản trị ẩm thực, có năng lực hoạch định, 

tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến nhà hàng và bếp tại các 

khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống, phát 

triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội 

nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, có năng lực ứng dụng kiến thức 

để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định 

trong lĩnh vực Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, vận hành, 

điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến các bộ phận tại các 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ lưu trú trong một môi trường kinh 

doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi và phát triển; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích tốt; có thể làm việc 

và xử lý tình huống độc lập; 

- PO6: Có kỹ năng ngoại ngữ - tin học thành thạo, vận dụng linh hoạt 

trong môi trường làm việc quốc tế; 

- PO7: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO8: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Kiến thức: 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước trong kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú và nhà 

hàng; 

- PLO2: Hiểu biết những kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn 

hoá và các ngành khoa học liên quan ứng dụng trong ngành dịch vụ du 

lịch, lưu trú và nhà hàng; 

- PLO3: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vi mô và kinh tế trong ngành du lịch; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị nói chung và kiến thức chuyên sâu 

trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng; 

- PLO5: Nhận biết, diễn giải kiến thức ngành nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá 

thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống 

hoặc bộ phận F&B, bộ phận bếp. Hiểu được các đặc trưng và bản chất 

của ngành dịch vụ du lịch và kinh doanh dịch vụ nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống; 
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- PLO6: Hiểu biết những kiến thức về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức 

năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà hàng hoặc bộ phận F&B, 

bộ phận bếp trong khách sạn và mối quan hệ giữa các bộ phận; 

Kỹ năng 

- PLO7: Biết thực hiện các thao tác nghiệp vụ cơ bản và nâng cao trong 

các bộ phận chính trong nhà hàng hoặc bộ phận F&B, bộ phận bar, bộ 

phận bếp trong khách sạn 

- PLO8: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán) để giải quyết các vấn đề và xử lý tình huống trong các công 

việc chuyên ngành; 

- PLO9: Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm hiệu 

quả; 

- PLO10: Có kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp, thuyết trình, thương 

thuyết,  nói và viết hiệu quả, lắng nghe tích cực, …khi làm việc với 

khách hàng, đối tác, đồng nghiệp trong môi trường quốc tế hội nhập; và 

sử dụng các phần mềm trong ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

- PLO11: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO12: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong các lĩnh 

vực chuyên ngành; 

- PLO13: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, và các nghiệp vụ chuyên ngành đã được đào 

tạo; 

- PLO14: Có khả năng định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên 

môn, nghiệp vụ, phát hiện và giải quyết các vấn đề.   

❖ Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

15.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 
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đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của TT.Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học để 

thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

 

 



68 

 

TT Nội dung Trình độ Đại học chính quy 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa sinh 

viên và các Quản lý của các Nhà hàng,Khách sạn, Resort như: New Worl 

hotel, FLC, Imperial Vũng Tàu,…  

‐ Sinh viên được tham quan trực tiếp tại các khách sạn, nhà hàng trong cả 

nước để củng cố thêm kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. 

15.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

- https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

15.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi học văn bằng 

2 của các ngành gần như Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch 

lữ hành, Quản trị khách sạn ngay tại trường. 

15.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên phục vụ, pha chế, chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản 

phẩm, kinh doanh-tiếp thị, tổ chức sự kiện tại các khách sạn - nhà hàng, 

chuỗi nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ẩm thực và dịch vụ ăn uống, du 

lịch, sự kiện khác trong và ngoài nước. 

- Chuyên viên rượu vang làm việc trong các nhà hàng-khách sạn, các 

doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, rượu vang hoặc dịch vụ ăn uống khác 

trong và ngoài nước. 

- Chuyên viên các món bánh Âu-Á-Việt, chuyên viên các món ứng dụng 

Ẩm thực phân tử, chuyên viên bộ phận bếp Âu-Á làm việc tại các bếp 

chuyên nghiệp trong khách sạn – nhà hàng. 

- Tổ trưởng, quản lý các nhà hàng, nhà hàng trong khách sạn – resort, các 

cơ sở kinh doanh ẩm thực và dịch vụ ăn uống khác.  

- Bếp trưởng, bếp phó, quản lý các bộ phận bếp bánh, bếp Âu-Á trong 

các bộ phận Bếp trong nhà hàng, nhà hàng trong khách sạn – resort, các 

cơ sở kinh doanh ẩm thực và dịch vụ ăn uống khác.  

- Chuyên viên tư vấn, thành lập và điều hành các nhà hàng, cơ sở kinh 

doanh ẩm thực và dịch vụ ăn uống khác trong và ngoài nước. 

- Giảng viên, cán bộ phòng, ban tại các trường đại học, cao đẳng và trung 

học chuyên nghiệp đào tạo về lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng.  

- Chuyên viên phụ trách chuyên môn tại các sở văn hóa thể thao và du 

lịch. 

- Các công việc khác có liên quan đến Quản trị nhà hàng, Quản trị dịch 

vụ ăn uống, Quản trị bếp, Quản trị dịch vụ ẩm thực, Quản trị quầy bar, 

Quản trị kinh doanh, Tiếp thị và chăm sóc khách hàng, Quản trị hành 

chánh văn phòng, Quản trị nhân sự,... 

16 Ngành Công nghệ thông tin (7480201) 

16.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức 

và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về 

công nghệ thông tin, có năng lực xây dựng và phát triển các ứng dụng 

công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. 

- Đào tạo cử nhân công nghệ thông tin với vốn kiến thức cơ bản và chuyên 

môn sâu với định hướng năng lực thực hành tốt; có khả năng thích nghi 

với sự biến động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững chắc 

để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an 

ninh quốc phòng và giáo dục thể chất; 

- PO2: Kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của ngành CNTT để 

thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, 

đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế kỹ thuật và phát triển giải 

pháp công nghệ, tư vấn, quản lý và sản xuất đáp ứng các yêu cầu đặt ra 

trong lĩnh vực của ngành CNTT; 

- PO3: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao 

tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn; 

- PO4: Kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng một hệ thống CNTT hoặc 

tư vấn giải pháp công nghệ, quản lý dự án CNTT ở các ngành, cơ quan, 

doanh nghiệp và trường học;  

- PO5: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kỹ 

năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều 

kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng; 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về nền tảng toán học, lý luận chính 

trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu 

biết về an ninh quốc phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về 

thể chất; 

- PLO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về lập trình, phân tích - thiết kế 

dữ liệu và mạng máy tính để thích ứng tốt với những công việc khác 

nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết 

kế kỹ thuật và phát triển giải pháp công nghệ, tư vấn, quản lý, nghiên 

cứu chuyên sâu, dễ dàng tiếp cận các công nghệ mới; 

- PLO3: Kiến thức chuyên sâu ngành công nghệ thông tin phục vụ cho 

công việc: Vận dụng các kiến thức về công nghệ phần mềm để xây dựng 

các phần mềm ứng dụng, vận dụng các kiến thức về hệ thống thông tin 

để thiết kế và phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu, thông tin. Vận 

dụng các kiến thức về mạng máy tính để triển khai, giám sát và quản trị 

hệ thống mạng máy tính và truyền thông. Vận dụng các kiến thức về an 

toàn thông tin, an toàn dữ liệu để xây dựng các hệ thống công nghệ 

thông tin đảm bảo an toàn dữ liệu và tin cậy. Vận dụng các kiến thức về 

trí tuệ nhân tạo để phát triển các ứng dụng thông minh, tự động hóa; 

Kỹ năng 

- PLO4: Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm 

phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện 

hiện đại; 

- PLO5: Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin như: phát triển hệ thống phần mềm, hệ thống 

thông tin, mạng máy tính và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo; 
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- PLO6: Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình, đánh giá chất lượng công 

việc. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra 

giải pháp sáng tạo; 

- PLO7: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO8: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn 

vị; 

- PLO9: Năng lực hướng dẫn, giám sát, tham gia cài đặt, triển khai các 

hệ thống, sản phẩm, giải pháp về hệ thống phần mềm, hệ thống thông 

tin, mạng truyền thông, các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn an 

ninh cho mạng máy tính; 

- PLO10: Có khả năng tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối các nguồn 

lực, đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn, có thể bảo vệ quan điểm 

cá nhân và cải thiện hiệu quả các hoạt động; 

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

16.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 
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‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển 

nghề nghiệp giữa sinh viên và các Kỹ sư, doanh nhân trong lĩnh vực 

CNTT.  

‐ Khoa CNTT cũng đã liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực CNTT- Viễn thông để cho sinh viên được trực tiếp tham quan mô 

hình làm việc, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và có cơ hội việc 

làm sau khi tốt nghiệp. 

16.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

16.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126


72 

 

TT Nội dung Trình độ Đại học chính quy 

16.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên phát triển phần mềm: phân tích, thiết kế, lập trình kiểm thử 

và triển khai phần mềm. 

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ 

liệu. 

- Thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính cho các doanh nghiệp. 

- Các vị trí giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin cho doanh nghiệp. 

- Kỹ sư phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ sư phát triển hệ thống tự 

động hóa, robot; chuyên gia nghiên cứu sâu về trí tuệ nhân tạo. 

- Có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, doanh 

nghiệp, bệnh viện, trường học, các công ty với vai trò là người tư vấn, 

thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì, các hệ thống phần mềm, các hệ 

thống thông tin, các hệ thống mạng máy tính và an toàn thông tin.  

- Có thể làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (thương mại – dịch vụ) với 

qui mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường 

đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 

17 Khoa học dữ liệu (7480109) 

17.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân ngành Khoa học dữ liệu (KHDL) có phẩm chất chính 

trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên 

sâu về KHDL, có năng lực phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu có hiệu 

quả trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

- Đào tạo cử nhân KHDL với vốn kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu với 

định hướng năng lực thực hành tốt; có khả năng thích nghi với sự biến 

động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến 

trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững chắc để có thể tiếp 

tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh 

quốc phòng và giáo dục thể chất; 

- PO2: Kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của ngành KHDL để thích 

ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra 

ý tưởng xây dựng mô hình; thiết kế kỹ thuật và phát triển giải pháp thu 

thập, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ quản lý, tư vấn, ra quyết 

định đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội; 

- PO3: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao 

tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn; 

- PO4: Kỹ năng lập luận, phân tích, dự báo, thống kê và xử lý các vấn đề 

trong các hệ thống lưu trữ thông tin dữ liệu ở các ngành, cơ quan, doanh 

nghiệp và trường học;  

- PO5: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kỹ 

năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều 

kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có 

trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 
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Kiến thức 

- PLO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về nền tảng toán học, lý luận chính 

trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu 

biết về an ninh quốc phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể 

chất; 

- PLO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về thu thập, thống kê, lập trình, 

phân tích dữ liệu, trực quan dữ liệu nhằm hỗ trợ quản lý, tư vấn, ra quyết 

định, nghiên cứu chuyên sâu, dễ dàng tiếp cận công nghệ mới; 

- PLO3: Kiến thức chuyên sâu ngành KHDL phục vụ cho công việc: vận 

dụng kiến thức về kinh tế - kinh doanh để phân tích các quy trình kinh 

doanh, đưa ra các chiến lược, tối ưu hóa các quyết định kinh doanh và hệ 

thống thông tin quản lý; vận dụng kiến thức về tài chính để quản trị đầu 

tư, đưa ra các giải pháp phân tích và tự động hóa trong lĩnh vực tài chính; 

vận dụng kiến thức về marketing để đưa ra các chiến lược marketing trực 

tuyến, chiến lược marketing theo định hướng dữ liệu, theo hành vi người 

tiêu dùng; vận dụng kiến thức về dữ liệu lớn để phân tích dữ liệu mạng 

xã hội, lưu trữ, khai thác và vân dụng công nghệ xử lý các kho dữ liệu 

lớn    

Kỹ năng 

- PLO4: Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). Kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, 

làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện 

đại; 

- PLO5: Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực khoa 

học dữ liệu như: phân tích dữ liệu kinh tế kinh doanh, phân tích dữ liệu 

trong tài chính, phân tích dữ liệu trong marketing, phân tích dữ liệu tích 

dữ liệu lớn; 

- PLO6: Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình, đánh giá chất lượng công 

việc. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra 

giải pháp sáng tạo; 

- PLO7: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO8: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cá 

nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; 

- PLO9: Năng lực hướng dẫn, giám sát, thực hiện các giải pháp về phân 

tích, xử lý dữ liệu trên các hệ thống kinh tế kinh doanh, tài chính, 

marketing, dữ liệu lớn; 

- PLO10: Có khả năng tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối các nguồn 

lực, đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn, có thể bảo vệ quan điểm cá 

nhân và cải thiện hiệu quả các hoạt động; 

Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ:  

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

17.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 
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rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên, phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 
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truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển 

nghề nghiệp giữa sinh viên và các Kỹ sư, doanh nhân trong lĩnh vực 

Công nghệ thông tin.  

‐ Khoa Công nghệ thông tin cũng đã liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - viễn thông để cho sinh viên được 

trực tiếp tham quan mô hình làm việc, trải nghiệm môi trường làm việc 

thực tế và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. 

17.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

- https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

17.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế 

17.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên gia phân tích, khai thác, xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực kinh tế 

xã hội (dữ liệu kinh doanh, dữ liệu tài chính, dữ liệu marketing…). 

- Chuyên viên phát triển các hệ thống phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tư vấn giải pháp quản trị dữ liệu cho doanh nghiệp. 

- Giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dữ liệu trong tổ chức giáo 

dục 

18 Ngành Thương mại điện tử (7340122) 

18.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân Thương mại điện tử (TMĐT) có phẩm chất chính trị, 

đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên 

sâu về TMĐT, có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, 

kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp TMĐT. 

- Cử nhân TMĐT với vốn kiến thức lý thuyết rộng, cơ bản và có định 

hướng, với khả năng thực hành tốt, có khả năng thích nghi với nền kinh 

tế thị trường đa dạng, luôn biến động, có thể hội nhập được vào nền công 

nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có một trình độ vững chắc 

để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh 

quốc phòng và giáo dục thể chất; 

- PO2: Kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của ngành TMĐT để thích 

ứng tốt với những công việc khác nhau như ứng dụng công nghệ thông 

tin trong kinh doanh, tiếp thị, phát triển giải pháp TMĐT toàn diện cho 

doanh nghiệp. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PO3: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao 

tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn; 

- PO4: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán, bảo mật 

thông tin, kinh doanh trực tuyến, marketing; 

- PO5: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kỹ 

năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều 

kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có 

trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Kiến thức 

- PLO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 

về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh 

quốc phòng và giáo dục thể chất; 

- PLO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về công nghệ thông tin và thương 

mại để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý 

thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế giải pháp TMĐT, tư 

vấn, quản lý, nghiên cứu chuyên sâu, dễ dàng tiếp cận các công nghệ 

mới; 

- PLO3: Kiến thức chuyên sâu ngành TMĐT phục vụ cho công việc: Vận 

dụng các kiến thức về công nghệ thông tin để phát triển giải pháp thương 

mại điện tử, giải pháp kinh doanh và tiếp thị trực tuyến; 

Kỹ năng 

- PLO4: Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). Kỹ 

năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, 

làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện 

đại; 

- PLO5: Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề trong TMĐT: phát 

triển giải pháp kinh doanh trực tuyến, marketing trực tuyến; 

- PLO6: Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình, đánh giá chất lượng công 

việc. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra 

giải pháp sáng tạo; 

- PLO7: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO8: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cá 

nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; 

- PLO9: Năng lực hướng dẫn, giám sát, tham gia cài đặt, triển khai các hệ 

thống, sản phẩm, giải pháp về TMĐT; 

- PLO10: Có khả năng tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối các nguồn 

lực, đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn, có thể bảo vệ quan điểm cá 

nhân và cải thiện hiệu quả các hoạt động. 

❖ Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

18.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 
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học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn – Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  
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‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa sinh viên 

và các CEO, chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử như: talkshow 

“E - Commerce Career Orientaion”- Đây là hoạt động định hướng 

chuyên ngành bổ ích và thực tế dành cho các bạn sinh viên của Khoa 

CNTT. 

18.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

18.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế; 

18.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên viên tư vấn, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, xây 

dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực 

thương mại điện tử hoặc quản trị doanh nghiệp điện tử. 

- Chuyên viên quản trị, phát triển hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp, xây 

dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại cơ 

quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, 

hàng không, xây dựng…). 

- Cán bộ quản lý, chuyên viên tại các vị trí: tư vấn, phân tích, thiết kế, xây 

dựng và triển khai các hệ thống TMĐT, quảng cáo và quan hệ khách 

hàng, marketing điện tử tại các cơ quan, tổ chức kinh tế – xã hội. 

- Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 

19 Ngành Công nghệ truyền thông (7320106) 

19.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Chương trình đại học ngành Công nghệ Truyền thông đào tạo người học 

có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu 

cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có kiến thức về năng lực thực hành nghề 

nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

ngành Công nghệ Truyền thông có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng 

về truyền thông, quản trị, có khả năng sáng tạo, có thể tham gia hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phù hợp, phát triển nghề nghiệp bản 

thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PO1: Nắm vững các thể loại sản phẩm và các kênh truyền thông (phát 

thanh, truyền hình, điện ảnh) về quy trình sản xuất và các kỹ năng quản 

trị sản xuất các sản phẩm truyền thông xuyên suốt các giai đoạn của quy 

trình sản xuất; có năng lực sản xuất, kinh doanh và có khả năng tư duy 

độc lập trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm truyền thông; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: khả năng giao tiếp, trình bày 

tốt, sử dụng tốt tiếng Anh, các kỹ năng quản lý dự án, quản trị các nguồn 

lực, con người, tài chính, thời gian, có khả năng làm việc độc lập cũng 

như làm việc tại các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong 

một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và 

toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích 

nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, 

chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có 

trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp 

luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về công 

nghệ truyền thông trong xã hội; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các 

kiến thức căn bản về công nghệ truyền thông;  

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức công nghệ truyền thông hiện đại, có 

khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá, vận hành, hỗ trợ hoạt 

động của đơn vị doanh nghiệp;  

- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích các kết quả phân tích, hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ truyền thông của các doanh nghiệp, các tổ chức;  

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng, các phần 

mềm hỗ trợ trong công nghệ truyền thông;  

Kỹ năng 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư 

duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 
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- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ ngành công nghệ truyền thông đã được 

đào tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật. 

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

19.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 
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là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

‐ Triển khai cho sinh viên tham quan các công ty lớn trong lĩnh vực truyền 

thông như: Cát Tiên Sa để tìm hiểu quy trình, cách thức tổ chức sự kiện, 

PR,… 

19.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

19.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế;  

- Tiếp tục học tập nghiên cứu để trở thành cán bộ giảng dạy, nghiên cứu 

tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về Quan hệ Công chúng và truyền thông. 

19.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Công nghệ Truyền thông có thể đảm nhận 

các vị trí tại các cơ quan truyền hình, phát thanh, hãng phim, công ty 

truyền thông, công ty quảng cáo, báo chí… hay mở doanh nghiệp: 

Chuyên ngành 1. Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông (làm ra những 

sản phẩm phim ảnh, chương trình truyền hình, phát thanh, video clip…) 

- Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông 

- Chuyên viên bộ phận truyền thông tại các đơn vị 

- Thư ký trường quay /Thư ký, trợ lý đạo diễn / Trợ lý sản xuất 

- Biên tập, biên kịch /Chuyên viên sáng tạo 

- Chuyên viên truyền thông tự do /Tư vấn  

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- Nghiên cứu, giảng dạy 

Chuyên ngành 2. Kinh doanh sản phẩm truyền thông 

- Nhà sản xuất, nhà kinh doanh sản phẩm truyền thông 

- Chuyên viên bộ phận kinh doanh tài trợ - marketing trong các đơn vị 

truyền thông;  

- Chuyên viên kinh doanh quảng cáo; 

- Chuyên viên kinh doanh dịch vụ truyền thông; 

- Chuyên viên truyền thông tự do / Tư vấn; 

- Nghiên cứu, giảng dạy. 

20 Ngành Quan hệ công chúng (7320108) 

20.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Chương trình giáo dục ngành Quan hệ công chúng đào tạo các cử nhân 

ngành Quan hệ công chúng có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết 

để: Tổ chức, triển khai các hoạt động quan hệ công chúng, xây dựng, duy 

trì, phát triển hình ảnh và mối quan hệ thông tin hai chiều giữa các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp… với các nhóm công chúng của tổ chức đó, 

thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông để cung cấp, trao 

đổi thông tin; Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu, giảng dạy về các 

vấn đề quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các tổ 

chức nghiên cứu. 

❖ Mục tiêu cụ thể 

- PO1: Nắm vững về hoạt động Quan hệ công chúng - truyền thông, hiểu 

rõ vai trò, chức năng của báo chí đối với xã hội; hiểu biết nguyên tắc và 

quy trình hoạt động quan hệ công chúng và truyền thông; hiểu biết sâu 

về các lĩnh vực hoạt động quan hệ công chúng và nhiệm vụ cụ thể trong 

từng lĩnh vực; có kiến thức về khoa học xã hội, pháp luật; có kiến thức 

nền tảng về triết học, mỹ học, các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin, hệ thống quản lý xã hội và chính sách của Đảng và Nhà nước; 

hiểu biết về cấu trúc xã hội, các nguyên lý kinh tế; hiểu biết mối quan hệ 

giữa quan hệ công chúng và các lĩnh vực nhằm quản lý hoạt động quan 

hệ công chúng đúng định hướng và đạt hiệu quả cao; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: khả năng giao tiếp, trình bày 

tốt, sử dụng tốt tiếng Anh, kỹ năng cần thiết để thực hiện kế hoạch quan 

hệ công chúng: tổ chức sự kiện, hoạt động quan hệ công chúng nội bộ và 

cộng đồng; tổ chức họp báo, phát ngôn, tư vấn cho lãnh đạo trong đối 

thoại với báo chí, quảng bá thương hiệu; tư vấn chiến lược phát triển và 

giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp; tổ chức định hướng các kênh truyền 

thông; có kỹ năng viết và biên tập các sản phẩm truyền thông, tổ chức 

các ấn phẩm, tổ chức điều tra xã hội, đề xuất các sáng kiến, sản xuất 

chương trình truyền thông, tác nghiệp báo chí; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, hiểu và có khả năng 

vận dụng các học thuyết và nguyên tắc của nghệ thuật giao tiếp, truyền 

thông liên cá nhân và truyền thông qua phương tiện đại chúng để truyền 

thông một cách hiệu quả bằng hình thức viết, lời nói, các dạng thức khác, 

phát hiện, nhận thức, phản biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn ra 

và đề xuất, tiến hành triển khai các hoạt động giải quyết vấn đề liên quan 
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đến chuyên môn và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra 

giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; hiểu và 

áp dụng được các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ công dân 

của nhân viên quan hệ công chúng trong việc đóng góp vào sự phát triển 

nhiều mặt của đất nước.  

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

thể hiện được nhận thức và khả năng thực hiện quyền và trách nhiệm của 

người làm nghề quan hệ công chúng trong xã hội, có trách nhiệm với xã 

hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Hiểu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi của luật pháp và đạo đức 

báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng trong hoạt động tác nghiệp 

và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về quan 

hệ công chúng trong xã hội; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các 

kiến thức về quan hệ công chúng;  

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức quan hệ công chúng hiện đại; có 

khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá, vận hành, hỗ trợ hoạt 

động của doanh nghiệp, tổ chức;  

- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích các kết quả phân tích, hoạt động 

trong lĩnh vực quan hệ công chúng của các doanh nghiệp, các tổ chức;  

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng, các phần 

mềm hỗ trợ trong lĩnh vực quan hệ công chúng;  

Kỹ năng 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư 

duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, 

phán đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10:Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và làm việc khoa học; 

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Quan hệ công chúng đã được đào 

tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết vấn đề phức tạp về mặt 

tác nghiệp. 

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 
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20.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 
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những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

‐ Triển khai cho sinh viên tham quan các công ty lớn trong lĩnh vực truyền 

thông như: Cát Tiên Sa để tìm hiểu quy trình, cách thức tổ chức sự kiện, 

PR,… 

20.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

20.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế;  

- Tiếp tục học tập nghiên cứu để trở thành cán bộ giảng dạy, nghiên cứu 

tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về Quan hệ Công chúng và truyền thông. 

20.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Người học tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng theo các chuyên ngành 

cụ thể có thể đảm nhận các vị trí sau: 

Chuyên ngành 1: Truyền thông Báo chí 

- Chuyên viên quan hệ công chúng tại các đơn vị, doanh nghiệp; phát ngôn 

viên chuyên nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ chức năng 

trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đơn vị tổ chức chính trị - 

xã hội;  

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng tại các công ty và 

tổ chức tư vấn quản trị truyền thông doanh nghiệp, các Sở, Ban, Ngành 

liên quan;  

- Phóng viên, cộng tác viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, 

đài phát thanh, đài truyền hình; Tổ chức sản xuất chương trình truyền 

thông; dẫn chương trình; biên tập nội dung, tổ chức phát hành chương 

trình; xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội…; 

- Làm việc tự do theo các dự án truyền thông, quan hệ công chúng; 

- Nghiên cứu viên và giảng viên quan hệ công chúng tại các cơ sở giáo dục 

đại học, các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về 

truyền thông và quan hệ công chúng. 

Chuyên ngành 2: Tổ chức sự kiện  

- Nhân sự quản lý phụ trách bộ phận tổ chức sự kiện, tổ chức kênh tài trợ, 

bảo trợ thông tin, gây quỹ, phát triển hoạt động quảng bá truyền thông; 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- Nhân sự quản lý, điều phối viên, đại diện thương mại… trong ngành công 

nghệ giải trí;  

- Tổ chức sản xuất chương trình truyền thông, dẫn chương trình, biên tập 

nội dung, tổ chức phát hành chương trình, xây dựng và quản lý trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội… trong chuỗi hoạt động tổ chức sự kiện; 

- Làm việc tự do theo các dự án sự kiện; 

- Nghiên cứu viên và giảng viên quan hệ công chúng tại các cơ sở giáo dục 

dại học, các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về 

truyền thông và quan hệ công chúng. 

 

21 Ngành Quảng cáo (7320110) 

21.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Chương trình cử nhân ngành Quảng cáo đào tạo người học có phẩm chất 

chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc, có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực truyền thông 

quảng cáo và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ 

đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Quảng cáo có thể vận dụng 

các kiến thức và kỹ năng về truyền thông quảng cáo, kinh doanh, có khả 

năng sáng tạo, có thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh 

vực phù hợp, phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường cạnh 

tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Nắm vững các loại hình sản phẩm quảng cáo, các kênh quảng cáo, 

quy trình sản xuất và phát hành quảng cáo; có năng lực và phương pháp 

sáng tạo; hiểu và nắm vững thị trường, có khả năng tổ chức sản xuất, 

kinh doanh và có khả năng tư duy độc lập trong lĩnh vực quảng cáo, 

truyền thông thương hiệu; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: khả năng giao tiếp, trình bày 

tốt, sử dụng tốt tiếng Anh, các kỹ năng quản lý dự án, quản trị các nguồn 

lực, con người, tài chính, thời gian, có khả năng làm việc độc lập cũng 

như làm việc nhóm, phối hợp làm việc tại các tổ chức, các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước, trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và 

bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về lĩnh 

vực truyền thông, quảng cáo trong xã hội; 
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- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về truyền thông, quảng cáo; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức truyền thông và công nghệ quảng 

cáo hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá, vận 

hành, hỗ trợ hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp; 

- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích các kết quả phân tích, hoạt 

động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo của các doanh nghiệp, các 

tổ chức;  

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng, các phần 

mềm hỗ trợ trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo; 

Kỹ năng 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị - đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành quảng cáo đã được đào 

tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật. 

❖ Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

21.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  
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+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, 

hoặc những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học 

phụ đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả 

tốt trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 
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Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

Triển khai cho sinh viên tham quan các công ty lớn trong lĩnh vực 

truyền thông như: Cát Tiên Sa để tìm hiểu quy trình, cách thức tổ chức 

sự kiện, PR,… 

21.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

21.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế;  

- Tiếp tục học tập nghiên cứu để trở thành cán bộ giảng dạy, nghiên cứu 

tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về Quan hệ Công chúng và truyền 

thông. 

21.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Người học tốt nghiệp ngành Quảng cáo sáng tạo có thể đảm nhiệm các 

vị trí việc làm trong các doanh nghiệp chuyên ngành truyền thông, 

quảng cáo; trong các bộ phận quảng cáo – thương hiệu – kinh doanh tại 

các doanh nghiệp; có thể làm việc tại các cơ quan truyền hình, phát 

thanh, báo chí … hoặc mở doanh nghiệp riêng. Cụ thể, cử nhân ngành 

Quảng cáo có các vị trí việc làm sau: 

- Tổ chức sản xuất sản phẩm quảng cáo; 

- Chuyên viên bộ phận truyền thông quảng cáo tại các doanh nghiệp; 

- Chuyên viên bộ phận kinh doanh, marketing trong tại các doanh nghiệp; 

- Biên tập viên, biên kịch/ Chuyên viên sáng tạo tại các công ty truyền 

thông quảng cáo; 

- Chuyên viên thiết kế, sản xuất quảng cáo tự do;  

- Tư vấn viên về truyền thông quảng cáo, phát triển thương hiệu; 

- Nghiên cứu, giảng dạy. 

22 Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201) 

22.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh thông thạo các kỹ năng Nghe, 

Nói, Đọc và Viết bằng tiếng Anh, nắm vững các kiến thức về ngôn ngữ 

học, am hiểu về văn học Anh – Mỹ và văn hóa các nước nói tiếng Anh, 

có kỹ năng biên phiên dịch và các kỹ năng nghiệp vụ tốt, có khả năng 

thực hiện các nghiên cứu khoa học quy mô nhỏ, có kỹ năng tin học và 

ngoại ngữ 2 tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, trách nhiệm 

nghề nghiệp, có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc theo nhóm, 

có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, học tập và làm việc tốt trong 

môi trường quốc tế, có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt 

động liên quan đến chuyên môn. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học (ngôn ngữ Anh) và các 

kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đặc thù của các chuyên ngành hẹp. 

- PO2: Có kiến thức về văn hóa các nước sử dụng tiếng Anh và vận dụng 

vào các tình huống giao tiếp, giảng dạy hoặc dịch thuật. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PO3: Sử dụng tiếng Anh lưu loát trong các tình huống giao tiếp hằng 

ngày, trong công việc cũng như giao tiếp quốc tế. 

- PO4: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc da dạng và mang tính quốc tế hóa. 

- PO5: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan 

đến chuyên ngành, có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một 

cách độc lập. 

- PO6: Có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan 

đến chuyên môn. 

- PO7: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm 

với xã hội, cộng đồng và có lòng yêu nước. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Phân tích các văn bản nói và viết dưới gốc độ ngôn ngữ học. 

- PLO2: Phân tích, so sánh đặc điểm văn hóa, văn học các nước sử dụng 

tiếng Anh. 

- PLO3: Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào công việc chuyên 

ngành. 

- PLO4: Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc và Viết) trong 

giao tiếp hằng ngày và các tình huống giao tiếp công việc một cách chính 

xác và lưu loát. 

- PLO5: Trình bày chính xác các văn bản viết thương mại bằng tiếng Anh. 

- PLO6: Thuyết trình bằng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả. 

- PLO7: Biên dịch, phiên dịch chính xác các tài liệu không mang tính 

chuyên môn sâu hoặc các tình huống giao tiếp thông thường. 

- PLO8: Xác định được vấn đề nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên 

cứu liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ Anh quy mô nhỏ theo nhóm hoặc 

cá nhân. 

Kỹ năng 

- PLO9: Vận dụng các kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, tự học và học tập suốt đời. 

- PLO10: Hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chuyên 

môn.  

- PLO11: Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong công việc chuyên môn. 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO12: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có 

trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, 

đơn vị, có lòng yêu nước. 

Chuẩn đầu ra về tin học 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch 

22.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 
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rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 
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student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân, chuyên gia trong ngành và sinh viên của Khoa; 

‐ Nhằm khích lệ, hỗ trợ hoạt động học tập và tạo sân chơi năng động cho 

cộng đồng sinh viên yêu thích tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh (UEF) đã tổ 

chức cuộc thi “Débat Tour De UEF”; Talkshow “Your English – Your 

great jobs” ,… 

22.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

22.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông các bậc học cao hơn các ngành hiện được đào tạo tại Việt 

Nam như Thạc sỹ Lý luận và Giảng dạy tiếng Anh (MA in TESOL), 

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MA in English linguistics) hoặc Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh (cần học thêm một số môn chuyển đổi, bổ sung).  

- Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể chọn đi du học ở các nước nói tiếng 

Anh với các lựa chọn ngành học đa dạng hơn. 

22.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận các vị trí: 

Chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn Hóa - Biên dịch: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các trung tâm, công ty dịch thuật, các 

hãng thông tấn báo chí, các nhà xuất bản, cơ quan ngoại giao và doanh 

nghiệp. 

- Chuyên viên văn phòng và quan hệ công chúng trong các công ty, cơ 

quan văn hóa, giáo dục, kinh tế. 

- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố nước ngoài tại các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên văn thư phụ trách biên phiên dịch tài liệu cho các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

nước ngoài. 

- Hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài. 

Chuyên ngành Kinh tế - Quản trị - Thương Mại: 

- Các công việc liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế và đối ngoại tại 

các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội 

của Việt Nam và quốc tế.  

- Có thể đảm nhiệm các vị trí khác trong các phòng chức năng của các tổ 

chức, các công ty nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, các tổ chức, 

cơ quan có sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, kinh doanh như: bán hàng, 

dịch vụ khách hàng, xuất nhập khẩu, marketing … 

Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh: 

- Giáo viên tiếng Anh tại các trường học và trung tâm tiếng Anh. 

- Chuyên viên tư vấn, điều phối, đào tạo các lớp tiếng Anh tại các trung 

tâm Anh ngữ, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và 

công ty. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- Chuyên viên tại các cục đào tạo và khảo thí tiếng Anh trong và ngoài 

nước. 

- Chuyên viên nghiên cứu về chương trình, phương pháp giảng dạy tiếng 

Anh tại các trường, viện, cơ sở giáo dục. 

23 Ngành Ngôn ngữ Nhật (7220209) 

23.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật thông thạo các kỹ năng Nghe, 

Nói, Đọc và Viết bằng tiếng Nhật, nắm vững các kiến thức về ngôn ngữ 

học, am hiểu văn hóa, có kỹ năng biên phiên dịch và các kỹ năng nghiệp 

vụ tốt, có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học quy mô nhỏ, có 

kỹ năng tin học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, trách 

nhiệm nghề nghiệp, có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc theo 

nhóm, có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, học tập và làm việc 

tốt trong môi trường quốc tế, có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chuyên môn. Sinh viên có thể tiếp tục theo 

học ở các cấp bậc cao hơn theo ngành Sư phạm Nhật ngữ, Ngôn ngữ học, 

Ngôn ngữ học so sánh hoặc các ngành gần như Văn hóa học, Châu Á 

học, Đông phương học..  

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học (ngôn ngữ Nhật) và các 

kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đặc thù của các chuyên ngành hẹp. 

- PO2: Có kiến thức về văn hóa cũng như vận dụng vào các tình huống 

giao tiếp, giảng dạy hoặc dịch thuật. 

- PO3: Sử dụng tiếng Nhật lưu loát trong các tình huống giao tiếp hằng 

ngày, trong công việc cũng như giao tiếp quốc tế. 

- PO4: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc đa dạng và mang tính quốc tế hóa. 

- PO5: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan 

đến chuyên ngành, có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một 

cách độc lập. 

- PO6: Có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan 

đến chuyên môn. 

- PO7: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm 

với xã hội, cộng đồng và có lòng yêu nước. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Phân tích các văn bản nói và viết dưới gốc độ ngôn ngữ học. 

- PLO2: Phân tích, so sánh đặc điểm văn hóa với các nước phương Đông. 

- PLO3: Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào công việc chuyên 

ngành. 

- PLO4: Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc và Viết) trong 

giao tiếp hằng ngày và các tình huống giao tiếp công việc một cách chính 

xác và lưu loát. 

- PLO5: Trình bày chính xác các văn bản viết thương mại bằng tiếng Nhật. 

- PLO6: Thuyết trình bằng tiếng Nhật một cách tự tin và hiệu quả. 

- PLO7: Biên dịch, phiên dịch chính xác các tài liệu không mang tính 

chuyên môn sâu hoặc các tình huống giao tiếp thông thường. 
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- PLO8: Xác định được vấn đề nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên 

cứu liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ Nhật quy mô nhỏ theo nhóm hoặc 

cá nhân. 

Kỹ năng 

- PLO9: Vận dụng các kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, tự học và học tập suốt đời. 

- PLO10: Hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chuyên 

môn.  

- PLO11: Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong công việc chuyên môn. 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO12: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có 

trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, 

đơn vị, có lòng yêu nước. 

Chuẩn đầu ra về tin học 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

23.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực ngoại ngữ thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành ngôn ngữ; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 
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là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu về học thuật, 

tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản thông qua Workshop: "Văn hóa doanh 

nghiệp Nhật Bản"; Workshop: Giới thiệu và trình diễn trang phục truyền 

thống Nhật Bản,…  

‐ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế cũng ký hợp tác, đặt quan hệ với 

nhiều doanh nghiệp để tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập, trải 

nghiệm môi trường làm việc bằng ngôn ngữ Nhật, văn hóa Nhật trong 

quá trình học tập. 

23.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

23.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các cấp bậc cao hơn theo các chuyên 

ngành Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Nhật hoặc các ngành học thuộc các lĩnh vực kinh tế 

thương mại, du lịch (có bổ sung môn học đầu vào theo yêu cầu của từng 

chương trình) 

23.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật có thể đảm nhận các vị trí: 

Chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Nhật  

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các trung tâm, công ty dịch thuật, các 

hãng thông tấn báo chí, các nhà xuất bản, cơ quan ngoại giao và doanh 

nghiệp. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

các công ty, cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố Nhật Bản ở các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

sử dụng tiếng Nhật. 

Chuyên ngành Văn hóa du lịch Nhật Bản:  

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các công ty du lịch, các hãng hàng 

không, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp mảng văn hóa du lịch. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

các công ty, cơ quan văn hóa, du lịch. 

- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố Nhật Bản tại các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

sử dụng tiếng Nhật. 

- Hướng dẫn viên du lịch sử dụng tiếng Nhật. 

Chuyên ngành Kinh tế - Thương Mại: 

- Các công việc liên quan đến lĩnh vực quan hệ quốc tế và đối ngoại tại 

các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội 

của Việt Nam và quốc tế.  

- Có thể đảm nhiệm các vị trí khác trong các phòng chức năng của các tổ 

chức, các công ty nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, các tổ chức, 

cơ quan có sử dụng tiếng Nhật trong giao dịch, kinh doanh như: bán 

hàng, dịch vụ khách hàng, xuất nhập khẩu, marketing … 

Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Nhật: 

- Giáo viên tiếng Nhật tại các trường học và trung tâm tiếng Nhật. 

- Chuyên viên tư vấn, điều phối, đào tạo các lớp tiếng Nhật tại các trung 

tâm Nhật ngữ, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục 

và công ty. 

- Chuyên viên tại các cục đào tạo và khảo thí tiếng Nhật trong và ngoài 

nước. 

- Chuyên viên nghiên cứu về chương trình, phương pháp giảng dạy tiếng 

Nhật tại các trường, viện, cơ sở giáo dục. 

24 Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (7220201) 

24.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

-  Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc thông thạo các kỹ năng 

Nghe, Nói, Đọc và Viết bằng tiếng Hàn, nắm vững các kiến thức về ngôn 

ngữ học, am hiểu văn hóa, có kỹ năng biên phiên dịch và các kỹ năng 

nghiệp vụ tốt, có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học quy mô 

nhỏ, có kỹ năng tin học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, 

trách nhiệm nghề nghiệp, có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm 

việc theo nhóm, có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, học tập và 

làm việc tốt trong môi trường quốc tế, có năng lực hoạch định, tổ chức, 

quản lý các hoạt động liên quan đến chuyên môn. Sinh viên có thể tiếp 

tục theo học ở các cấp bậc cao hơn theo ngành Sư phạm Hàn ngữ, Ngôn 

ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh hoặc các ngành gần như Văn hóa học, 

Châu Á học, Đông phương học... 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học (ngôn ngữ Hàn) và các 

kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đặc thù của các chuyên ngành hẹp; 
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- PO2: Có kiến thức về văn hóa cũng như vận dụng vào các tình huống 

giao tiếp, giảng dạy hoặc dịch thuật; 

- PO3: Sử dụng tiếng Hàn lưu loát trong các tình huống giao tiếp hằng 

ngày, trong công việc cũng như giao tiếp quốc tế; 

- PO4: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc da dạng và mang tính quốc tế hóa; 

- PO5: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan 

đến chuyên ngành, có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một 

cách độc lập; 

- PO6: Có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan 

đến chuyên môn; 

- PO7: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm 

với xã hội, cộng đồng và có lòng yêu nước; 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Phân tích các văn bản nói và viết dưới gốc độ ngôn ngữ học; 

- PLO2: Phân tích, so sánh đặc điểm văn hóa với các nước phương Đông; 

- PLO3: Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào công việc chuyên 

ngành; 

- PLO4: Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc và Viết) trong 

giao tiếp hằng ngày và các tình huống giao tiếp công việc một cách chính 

xác và lưu loát; 

- PLO5: Trình bày chính xác các văn bản viết thương mại bằng tiếng Hàn; 

- PLO6: Thuyết trình bằng tiếng Hàn một cách tự tin và hiệu quả; 

- PLO7: Biên dịch, phiên dịch chính xác các tài liệu không mang tính 

chuyên môn sâu hoặc các tình huống giao tiếp thông thường; 

- PLO8: Xác định được vấn đề nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên 

cứu liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ Hàn quy mô nhỏ theo nhóm hoặc 

cá nhân; 

Kỹ năng 

- PLO9: Vận dụng các kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, tự học và học tập suốt đời; 

- PLO10: Hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chuyên 

môn; 

- PLO11: Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong công việc chuyên môn; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO12: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có 

trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, 

đơn vị, có lòng yêu nước; 

Chuẩn đầu ra Tin học 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

24.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  
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‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực ngoại ngữ thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành ngôn ngữ; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 
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‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu về học thuật, 

tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc thông qua Workshop: "Văn hóa doanh 

nghiệp Hàn Quốc"; Workshop: Giới thiệu và trình diễn trang phục truyền 

thống Hàn Quốc,…  

‐ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế cũng ký hợp tác, đặt quan hệ với 

nhiều doanh nghiệp để tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập, trải 

nghiệm môi trường làm việc bằng ngôn ngữ Hàn Quốc, văn hóa Hàn 

trong quá trình học tập. 

24.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

24.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các cấp bậc cao hơn theo các chuyên 

ngành Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Hàn hoặc các ngành học thuộc các lĩnh vực kinh tế 

thương mại, du lịch (có bổ sung môn học đầu vào theo yêu cầu của từng 

chương trình) 

24.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn quốc có thể đảm nhận các vị 

trí: 

Chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Hàn: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các trung tâm, công ty dịch thuật, các 

hãng thông tấn báo chí, các nhà xuất bản, cơ quan ngoại giao và doanh 

nghiệp. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

các công ty, cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế. 

- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố Hàn Quốc các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

sử dụng tiếng Hàn. 

Chuyên ngành Văn hóa du lịch Hàn quốc: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các công ty du lịch, các hãng hàng 

không, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp mảng văn hóa du lịch. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

các công ty, cơ quan văn hóa, du lịch. 

- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố Hàn Quốc tại các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

sử dụng tiếng Hàn. 

- Hướng dẫn viên du lịch cho khách có sử dụng tiếng Hàn. 

Chuyên ngành Kinh tế - Thương Mại: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các doanh nghiệp, các cơ quan truyền 

thông, cơ quan ngoại giao, các tổ chức kinh tế, xã hội, của Việt Nam và 

quốc tế. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

trong các phòng chức năng của các tổ chức, các công ty Hàn Quốc hay 

liên doanh với Hàn Quốc, các tổ chức, cơ quan có sử dụng tiếng Hàn 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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trong giao dịch, kinh doanh như: bán hàng, dịch vụ khách hàng, xuất 

nhập khẩu, marketing, v.v... 

- Tham gia và công tác điều hành hay làm chủ các doanh nghiệp tư nhân 

hay liên doanh với Hàn Quốc. 

- Thông dịch viên tại có hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế - thương mại 

có yếu tố Hàn Quốc. 

Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Hàn: 

- Giáo viên tiếng Hàn tại các trường học và trung tâm tiếng Hàn. 

- Chuyên viên tư vấn, điều phối, đào tạo các lớp tiếng Hàn tại các trung 

tâm Hàn ngữ, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và 

công ty. 

- Chuyên viên tại các cục đào tạo và khảo thí tiếng Hàn trong và ngoài 

nước. 

- Chuyên viên nghiên cứu về chương trình, phương pháp giảng dạy tiếng 

Hàn tại các trường, viện, cơ sở giáo dục. 

25 Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) 

25.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát:  

- Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc thông thạo các kỹ năng 

Nghe, Nói, Đọc và Viết bằng tiếng Trung, nắm vững các kiến thức về 

ngôn ngữ học, am hiểu văn hóa, có kỹ năng biên phiên dịch và các kỹ 

năng nghiệp vụ tốt, có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học quy 

mô nhỏ, có kỹ năng tin học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức 

khỏe, trách nhiệm nghề nghiệp, có kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, 

làm việc theo nhóm, có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, học tập 

và làm việc tốt trong môi trường quốc tế, có năng lực hoạch định, tổ 

chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chuyên môn.Sinh viên có thể 

tiếp tục theo học ở các cấp bậc cao hơn theo ngành Ngôn ngữ học, Ngôn 

ngữ học so sánh hoặc các ngành gần như Văn hóa học, Châu Á học, 

Đông phương học... 

❖ Mục tiêu cụ thể:  

- PO1: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ học (ngôn ngữ Trung) và 

các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đặc thù của các chuyên ngành hẹp; 

- PO2: Có kiến thức về văn hóa cũng như vận dụng vào các tình huống 

giao tiếp, giảng dạy hoặc dịch thuật; 

- PO3: Sử dụng tiếng Trung lưu loát trong các tình huống giao tiếp hằng 

ngày, trong công việc cũng như giao tiếp quốc tế; 

- PO4: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc da dạng và mang tính quốc tế hóa; 

- PO5: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

liên quan đến chuyên ngành, có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân 

tích một cách độc lập; 

- PO6: Có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan 

đến chuyên môn; 

- PO7: Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm 

với xã hội, cộng đồng và có lòng yêu nước. 
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❖ Chuẩn đầu ra: 

Kiến thức: 

- PLO1: tích các văn bản nói và viết dưới gốc độ ngôn ngữ học; 

- PLO2: Phân tích, so sánh đặc điểm văn hóa với các nước phương Đông; 

- PLO3: Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ học vào công việc chuyên 

ngành 

Kỹ năng: 

- PLO4: Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (Nghe, Nói, Đọc và Viết) trong 

giao tiếp hằng ngày và các tình huống giao tiếp công việc một cách 

chính xác và lưu loát; 

- PLO5: Trình bày chính xác các văn bản viết thương mại bằng tiếng Hàn; 

- PLO6:trình bằng tiếng Hàn một cách tự tin và hiệu quả; 

- PLO7:Biên dịch, phiên dịch chính xác các tài liệu không mang tính 

chuyên môn sâu hoặc các tình huống giao tiếp thông thường; 

- PLO8:Xác định được vấn đề nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên 

cứu liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ Hàn quy mô nhỏ theo nhóm hoặc 

cá nhân; 

- PLO9:Vận dụng các kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc độc 

lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, tự học và học tập suốt 

đời; 

- PLO10:Hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến 

chuyên môn; 

- PLO11: Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong công việc chuyên môn; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

- PLO12:Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có 

trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ 

chức, đơn vị, có lòng yêu nước; 

Chuẩn đầu ra về Tin học: 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

25.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 
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+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực ngoại ngữ thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành ngôn ngữ; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 

đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu về học thuật, 

tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc thông qua Workshop: "Văn hóa doanh 

nghiệp Trung Quốc"; Workshop,…  

‐ Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế cũng ký hợp tác, đặt quan hệ với 

nhiều doanh nghiệp để tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập, trải 

nghiệm môi trường làm việc bằng ngôn ngữ Trung Quốc, văn hóa Trung 

Quốc trong quá trình học tập. 

25.3 
Chương trình 

đào tạo mà 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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nhà trường 

thực hiện 

25.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các cấp bậc cao hơn theo các chuyên 

ngành Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Trung hoặc các ngành học thuộc các lĩnh vực kinh tế 

thương mại, du lịch (có bổ sung môn học đầu vào theo yêu cầu của từng 

chương trình) 

25.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể đảm nhận các 

vị trí: 

Chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Trung: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các trung tâm, công ty dịch thuật, các 

hãng thông tấn báo chí, các nhà xuất bản, cơ quan ngoại giao và doanh 

nghiệp. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

các công ty, cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế. 

- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố Trung Quốc các công ty, 

doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

sử dụng tiếng Trung. 

Chuyên ngành Văn hóa du lịch Trung quốc: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các công ty du lịch, các hãng hàng 

không, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp mảng văn hóa du lịch. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

các công ty, cơ quan văn hóa, du lịch. 

- Chuyên viên giao dịch khách hàng có yếu tố Trung Quốc tại các công 

ty, doanh nghiệp. 

- Chuyên viên tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng có tiếp xúc với khách 

sử dụng tiếng Trung. 

- Hướng dẫn viên du lịch cho khách có sử dụng tiếng Trung. 

Chuyên ngành Kinh tế - Thương Mại: 

- Chuyên viên biên phiên dịch tại các doanh nghiệp, các cơ quan truyền 

thông, cơ quan ngoại giao, các tổ chức kinh tế, xã hội, của Việt Nam và 

quốc tế. 

- Chuyên viên văn phòng, thư ký, quản lý và quan hệ công chúng trong 

trong các phòng chức năng của các tổ chức, các công ty Trung Quốc 

hay liên doanh với Trung Quốc, các tổ chức, cơ quan có sử dụng tiếng 

Trung trong giao dịch, kinh doanh như: bán hàng, dịch vụ khách hàng, 

xuất nhập khẩu, marketing, v.v... 

- Tham gia và công tác điều hành hay làm chủ các doanh nghiệp tư nhân 

hay liên doanh với Trung Quốc. 

- Thông dịch viên tại có hội nghị, hội thảo, diễn đàn kinh tế - thương mại 

có yếu tố Trung Quốc. 

26  Ngành Bất động sản (7340116) 

26.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ 

năng, thái độ 

và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

Mục tiêu chung: 

‐ Chương trình giáo dục ngành Bất động sản đào tạo các cử nhân ngành 

Bất động sản có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để: Đào tạo cử 

nhân Bất Động Sản có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, 

luật và kinh doanh bất động sản, đồng thời trang bị cho họ kỹ năng thực 

hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền 
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kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập. Sinh viên kinh tế tốt nghiệp 

chuyên ngành bất động sản có thể làm trong các tổ chức khu vực công 

và khu vực tư nhân mà các tổ chức này có liên quan đến việc sở hữu, 

phát triển, sử dụng hoặc quản lý đất đai, tài sản công ty. Các sinh viên 

sau khi tốt nghiệp cũng có thể trở thành các nhà kinh doanh bất động 

sản. 

Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1:  Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

bất động sản, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu, 

xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực bất động sản; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại các 

đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh 

cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, thương lượng trong 

kinh doanh, xử lý tình huống kinh doanh để tìm ra giải pháp giải quyết 

các vấn đề của ngành, chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp và có sức khỏe tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô trong nước và quốc tế tác động đến bất động sản và 

kinh doanh bất động sản; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về bất động sản và kinh doanh bất động sản; 

‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải các nguyên lý bất động sản hiện đại, có khả 

năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm phát triển và quản lí đất đai cá 

nhân hay doanh nghiệp; 

‐ PLO5: Có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức về bất động 

sản để thực hiện việc hoach định chiến lược và kế hoạch kinh doanh bất 

động sản, quản trị và kinh doanh tài sản tài sản; 

‐ PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý tài sản 

của cá nhân hay của các doanh nghiệp; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm như xây dựng, lãnh đạo, tổ chức hoạt 

động, giám sát, đánh giá và phát triển nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành, kỹ năng đối thoại, thương lượng và thiết lập các quan hệ 

trong kinh doanh thương mại; 
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Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; 

Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

‐ PLO12: Có năng lực hoạch định các chiến lược kinh doanh bất động 

sản, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh bất động 

sản như: phân tích đánh giá thị trường, xây dựng và đánh giá giá trị tài 

sản, quản trị và phát triển tài sản; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường như xác định các tiêu chuẩn đánh giá, và phát 

hiện, giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công tác quản trị tài sản 

như thực hiện đánh giá và tiến hành các giải pháp điều chỉnh hoạt động 

kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu kinh doanh của cá nhân 

hay tổ chức, doanh nghiệp. 

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học - Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

26.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 
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theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, 

hoặc những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học 

phụ đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả 

tốt trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham 

gia. Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có 

đam mê và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Đặc biệt, cuộc thi“Business Idea” với quy mô toàn quốc đã tạo ra sân 

chơi bổ ích cho sinh viên; tiếp bước cho nhiều ý tưởng sáng tạo, tài 

năng starup không chỉ với sinh viên UEF mà còn nhiều trường đại học 

khác trên cả nước. 

26.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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26.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Liên thông với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế 

26.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Chuyên viên kinh doanh bất động sản làm việc tại các phòng kinh doanh 

của các doanh nghiệp về bất động sản. 

‐ Chuyên viên thẩm định tài sản tại các ngân hàng/ tổ chức tín dụng/ công 

ty bất động sản 

‐ Chuyên viên trong các tổ chức khu vực công và khu vực tư nhân mà các 

tổ chức này có liên quan đến việc sở hữu, phát triển, sử dụng hoặc quản lý 

đất đai, tài sản công ty.  

27 Ngành Tài chính quốc tế (7340206) 

27.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

‐ Chương trình giáo dục ngành Tài chính quốc tế đào tạo các cử nhân 

ngành Tài chính quốc tế có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để: 

nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về tài chính-tiền tệ, chuyên sâu 

về tài chính quốc tế, có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt 

động tài chính quốc tế tại các tổ chức của nền kinh tế, phát triển nghề 

nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn 

cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1:  Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

tài chính quốc tế, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu 

cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính 

quốc tế; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động tài chính quốc tế tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế 

trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập 

khu vực và toàn cầu; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh 

tế vĩ mô và vi mô; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh trong môi trường kinh 

doanh toàn cầu; 
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‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức tài chính quốc tế hiện đại, có khả 

năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tài 

chính quốc tế trong các doanh nghiệp, các định chế tài chính trên phạm 

vi thị trường dịch vụ tài chính toàn cầu; 

‐ PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích chứng từ tài chính, báo cáo tài 

chính, danh mục đầu tư tài chính, báo cáo phân tích vĩ mô của các định 

chế tài chính, các tập đoàn đa quốc gia; 

‐ PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ tài chính quốc tế; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán). 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành tiếng Việt, Tiếng Anh (tương đương trình độ B1 khung 

châu Âu); 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính quốc tế đã được đào tạo; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương; 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng do Trung tâm Tin học – 

Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

27.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 
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đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng lực 

tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp - 

đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên - phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp 

lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; 
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‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham gia. 

Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có đam mê 

và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Sinh viên được tham quan, tìm hiểu và trở thành thực tập sinh tài năng tại 

các Ngân hàng đối tác của UEF như: Sacombank, ACB, Vina Capital,… 

Đây là cơ hội tốt để sinh viên được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học 

vào thực tiễn công việc đồng thời tìm được việc làm phù hợp với chuyên 

môn, nguyện vọng của bản thân. 

27.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

27.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Năng lực học tiếp và đạt chứng chỉ hành nghề như CFA (Chartered 

Financial Analyst), FRM (Financial Risk Management), CAIA 

(Chartered Alternative Investment Analyst), CFP (Certified Financial 

Planner), FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst); 

-   Khả năng tự học và tự nghiên cứu nâng cao trình độ bản thân dựa theo 

các kiến thức nền tảng đã được trang bị ở bậc Cử nhân 

27.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

(1) Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính toàn cầu tại các định chế tài 

chính quốc tế, bộ phận tài chính của công ty đa quốc gia, các tổ chức phi 

chính phủ, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài: 

• Lập báo cáo phân tích tình hình tài chính cho các nhà đầu tư; 

• Phân tích thị trường và tham gia vào các thương vụ mua lại, sáp nhập 

doanh nghiệp; 

• Các hoạt động liên quan đến quản trị tiền mặt, tín dụng hoặc quản lý 

rủi ro tài chính; 

• Phân tích đầu tư và quản trị tiền mặt quốc tế; 

• Hoạch định ngân sách vốn đầu tư quốc tế; 

• Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính toàn cầu. 

(2) Chuyên viên tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu vực công 

hoặc tư nhân:  

• Phân tích, lập kế hoạch tài chính; 

• Thực hiện quyết định quản trị tài chính doanh nghiệp. 

28 Ngành Thiết kế đồ họa (7210403) 

28.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Đào tạo cử nhân thiết kế đồ hoạ (TKĐH) có phẩm chất chính trị, đạo 

đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu 

về thiết kế đồ hoạ, có năng lực sáng tạo, thiết kế các sản phẩm đồ họa 

có tính nghệ thuật cao đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Đào tạo cử nhân TKĐH với vốn kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu 

với định hướng năng lực thực hành tốt; có khả năng thích nghi với sự 

biến động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công nghệ 

tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững chắc để 

có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn 

❖ Mục tiêu cụ thể 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PO1: Có khả vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và mỹ thuật 

vào thực tiễn; 

- PO2: Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao của đồ 

hoạ và mỹ thuật để tư vấn, thiết kế, xây dựng và đánh giá các sản phẩm 

liên quan đồ hoạ máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội; 

- PO3: Phát triển năng lực tự học, khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, 

tư duy hệ thống, tư duy phản biện, phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm 

việc nhóm, làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực và môi 

trường quốc tế. 

- PO4: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có trách nhiệm 

nghề nghiệp; 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Hiểu biết các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và 

mỹ thuật; 

- PLO2: Hiểu biết các kiến thức cốt lõi về mỹ thuật ứng dụng trong 

thiết kế đồ hoạ; 

- PLO3: Nắm vững kiến thức chuyên ngành và có khả năng vận dụng 

giải quyết vấn đề mỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ;  

Kỹ năng 

- PLO4: Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin:  

Các công cụ, phần mềm hỗ trợ cho thiết kế các sản phẩm đồ họa; 

- PLO5: Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm 

đồ họa tổ chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông; 

- PLO6: Vận dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, các 

kiến thức về thiết kế, đồ họa ứng dụng 2D, 3D và đồ họa truyền thông. 

Đánh giá và chọn lọc được các sản phẩm đồ họa có tính thẩm mỹ cao; 

- PLO7: Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có khả năng làm 

việc độc lập, sáng tạo; có phương pháp làm việc khoa học, biết phân 

tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc chuyên 

ngành được đào tạo. 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO8: Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học một cách linh 

hoạt và sáng tạo trong từng tình huống thực tiễn tại đơn vị, có khả 

năng cải tiến và cập nhật kiến thức mới trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao; 

- PLO9: Có khả năng nắm bắt kịp thời các xu hướng của thị trường và 

sự phát triển của nền kinh tế trong nước và quốc tế; 

- PLO10: Có năng lực đánh giá hiệu quả công việc và cải tiến các hoạt 

động chuyên môn trong phạm vị lĩnh vực phụ trách, có khả năng tham 

mưu, đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công việc chuyên môn; 

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

28.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 
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rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên - phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 
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truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển 

nghề nghiệp giữa sinh viên và doanh nhân trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, 

quảng cáo.  

‐ Khoa CNTT cũng đã liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật để cho sinh viên được trực tiếp tham quan 

mô hình làm việc, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế và có cơ hội 

việc làm sau khi tốt nghiệp. 

28.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

28.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế;  

28.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

- Chuyên gia thiết kế, tư vấn thiết kế, sáng tạo biên tập, đồ họa, quảng cáo, 

truyền thông  

- Giám đốc, trưởng phòng, phụ trách về nghệ thuật sáng tạo, thiết kế. 

- Hoạt động độc lập mở các doanh nghiệp về thiết kế đồ hoạ 

- Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 

29 Ngành Tâm lý học (7310401) 

29.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Chương trình giáo dục ngành Tâm lý học đào tạo các cử nhân ngành Tâm 

lý học có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để: Tổ chức, triển khai 

và thực hành các hoạt động tham vấn tâm lý cho cho các cá nhân, tổ chức 

có nhu cầu; vận dụng tri thức tâm lý học để hỗ trợ quá trình tổ chức nhân 

sự, quản trị kinh doanh, truyền thông, báo chí; Có khả năng tiếp tục học 

tập, nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề Tâm lý học tại các cơ sở giáo 

dục, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. 

❖ Mục tiêu cụ thể 

- PO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học Tâm lý, hiểu rõ vai trò, 

chức năng của tri thức tâm lý học đối với mỗi cá nhân, nhóm người và 

các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội; 

- PO2: Vận dụng các lý thuyết, kỹ năng, nguyên tắc đạo đức và quy trình 

tham vấn tâm lý để thực hành trợ giúp tâm lý cho cá nhân và tổ chức có 

nhu cầu; 

- PO3: Sử dụng tri thức tâm lý học để hỗ trợ vận hành quá trình tổ chức 

nhân sự, quản trị kinh doanh, truyền thông, báo chí. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PO4: Có kiến thức về khoa học xã hội, pháp luật; có kiến thức nền tảng 

về triết học, văn hóa học, các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin, hệ thống quản lý xã hội và chính sách của Đảng và Nhà nước; 

- PO5: Hiểu biết về cấu trúc xã hội, các nguyên lý kinh tế; hiểu biết mối 

quan hệ giữa Tâm lý học và các lĩnh vực khác để thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ được giao; 

- PO6: Có kỹ năng học tập và kỹ năng thực hành nghề nghiệp như: nhóm 

kỹ năng học tập; các kỹ năng thực hành nghề tham vấn tâm lý (kỹ năng 

thiết lập mối quan hệ, lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, thấu cảm, xử lý 

im lặng…); nhóm kỹ năng phân tích và vận dụng kiến thức tâm lý học 

vào quá trình tổ chức nhân sự, quản trị kinh doanh, truyền thông, báo chí 

(kỹ năng phân tích đặc điểm tâm lý cá nhân và nhóm người, kỹ năng 

quản lý cảm xúc, quản lý thời gian, xử lý tình huống, kỹ năng dự báo, 

điều khiển, điều chỉnh các hiện tượng tâm lý của cá nhân và nhóm 

người…); kỹ năng sử dụng tiếng Anh và công nghệ thông tin vào nghiên 

cứu, thực hành các lĩnh vực chuyên môn.  

- PO7: Có năng lực học tập, nghiên cứu, giảng dạy, phát triển bản thân, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- PO8: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, hiểu và có khả năng 

vận dụng các lý thuyết tâm lý học vào đời sống xã hội; phát hiện vấn đề, 

nhận thức vấn đề, phản biện, bày tỏ chính kiến về vấn đề đang diễn ra và 

đề xuất phương án giải quyết; tiến hành triển khai các hoạt động giải 

quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn và vận dụng các kỹ năng mềm 

khác để tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành. 

- PO9: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập. 

- PO10: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; hiểu 

và áp dụng được các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ công 

dân của Nhà Tâm lý học trong việc đóng góp vào sự phát triển nhiều mặt 

của đất nước. 

- PO11: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

thể hiện được nhận thức và khả năng thực hiện quyền và trách nhiệm của 

người làm nghề Tâm lý học trong xã hội, có trách nhiệm với xã hội, cộng 

đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Hiểu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi của luật pháp và đạo đức 

và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước vào các 

hoạt động nghề nghiệp Tâm lý học; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản về Tâm lý 

học trong quá trình phân tích tâm lý cá nhân và nhóm người trong xã hội; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng kiến thức Tâm lý 

học tham vấn để thực hành tham vấn tâm lý cho các cá nhân và nhóm 

người có nhu cầu;  

- PLO4: Nhận biết, diễn giải, vận dụng kiến thức Tâm lý tổ chức và công 

nghiệp để giải quyết các vấn đề trong quá trình tổ chức nhân sự, quản trị 

kinh doanh, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động có hiệu 

quả;  

- PLO5: Nhận biết, diễn giải, vận dụng kiến thức Tâm lý học báo chí và 

truyền thông để giải quyết các vấn đề trong quá trình tổ chức, triển khai 
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các hoạt động truyền thông, báo chí, tổ chức sự kiện nhằm hỗ trợ các 

doanh nghiệp, tổ chức hoạt động có hiệu quả;  

- PLO6: Biết sử dụng và phân tích kết quả các bộ công cụ trắc nghiệm tâm 

lý, phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng, các phần mềm hỗ trợ khác trong 

quá trình phân tích các hiện tượng tâm lý cá nhân và nhóm người;  

Kỹ năng 

- PLO7: Có kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, 

tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện 

chứng, phân tích, phán đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng tham 

vấn, kỹ năng phân tích, đánh giá các hiện tượng tâm lý; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và làm việc khoa học; 

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tâm lý học đã được đào tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết vấn đề phức tạp trong 

quá trình thực hành nghề chuyên sâu. 

Chuẩn đầu ra về tiếng Anh, tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

29.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  
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+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo 

trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng 

Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập 

kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến 

thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên 

một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được 

củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức 

mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo 

để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong 

kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

29.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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29.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế;  

- Tiếp tục học tập nghiên cứu để trở thành cán bộ giảng dạy, nghiên cứu 

tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về Tâm lý học. 

29.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Chuyên ngành 1: Tham vấn tâm lý 

- Chuyên viên tham vấn tâm lý tại các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh 

viện, trung tâm, công ty, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sức 

khỏe cộng đồng; 

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, các 

trường đại học, cao đẳng, các tổ chức trong và ngoài nhà nước có 

nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý; 

- Giáo viên, giảng viên giảng dạy kiến thức về tâm lý học, giá trị sống, 

kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên tại trường học, cơ 

sở giáo dục từ mầm non đến đại học; 

- Làm việc tự do hoặc khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực tham vấn tâm 

lý; 

Chuyên ngành 2: Tổ chức nhân sự và truyền thông 

- Chuyên viên hỗ trợ quy hoạch, quản lý nguồn nhân lực và nghiên cứu 

tâm lý khách hàng tại các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, 

các tổ chức trong và ngoài nhà nước; 

- Chuyên viên nghiên cứu, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chăm 

sóc khách hàng tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ 

chức trong và ngoài nhà nước; 

- Làm việc tự do hoặc khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực tổ chức nhân 

sự, chăm sóc khách hàng; 

- Nhân sự chuyên trách nghiên cứu, phân tích tâm lý tâm lý xã hội, tâm 

lý báo chí, tâm lý truyền thông… 

- Nhân sự phụ trách hỗ trợ các hoạt động truyền thông, báo chí, tổ chức 

sự kiện; 

- Nhân sự hỗ trợ tổ chức sản xuất chương trình truyền thông, dẫn chương 

trình, biên tập nội dung, tổ chức phát hành chương trình, xây dựng và 

quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội… trong chuỗi hoạt động 

tổ chức sự kiện. 

- Làm việc tự do theo các dự án sự kiện. 

30 Ngành Kinh tế quốc tế (7310106) 

30.1 

Mục tiêu 

kiến thức, kỹ 

năng, thái độ 

và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

❖ Mục tiêu chung: 

- Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về 

kinh tế quốc tế, tài chính các công ty đa quốc gia, đầu tư quốc tế, các 

định chế kinh tế quốc tế, địa lý kinh tế thế giới,… cũng như kiến thức 

chuyên sâu về quản trị kinh doanh quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương, 

đàm phán quốc tế; vì vậy cử nhân tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có 

khả năng nghiên cứu và phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết 

các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế. 
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- Người học được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và phân tích; kỹ năng 

đàm phán; kỹ năng sử dụng các công cụ định tính và định lượng; kỹ 

năng ứng dụng phần mềm trong quản lý về kinh tế nhằm đáp ứng yêu 

cầu phân tích chuyên sâu về các vấn đề về kinh tế quốc tế, thương mại, 

tài chính và đầu tư quốc tế. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

‐ PO1: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kinh tế quốc tế; am hiểu về 

tác động và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế; vai trò của các 

định chế quốc tế và tác động của các định chế này đến nền kinh tế Việt 

Nam và thế giới; am hiểu về văn hóa các quốc gia và địa lý kinh tế của 

các nước; vai trò của Chính phủ trong việc quản lý hoạt động kinh tế quốc 

tế; tổng quan về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền 

vững; 

‐ PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp về hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến kinh tế quốc tế; kỹ năng sử dụng các phần 

mềm chuyên dụng để nghiên cứu và phân tích các chỉ tiêu vĩ mô của nền 

kinh tế toàn cầu và khu vực; kỹ năng đàm phán quốc tế; kỹ năng phát 

hiện và giải quyết các vấn đề về kinh tế quốc tế trong thực tiễn; 

‐ PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích 

nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

‐ PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, 

chuyên ngành; 

‐ PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

‐ PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; 

‐ PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có 

trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp 

luật của nhà nước; 

‐ PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế 

quốc tế; 

‐ PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các 

kiến thức về kinh tế quốc tế; 

‐ PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức về kinh tế quốc tế, sự phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các nền kinh tế, về văn hóa các quốc gia và địa lý kinh tế của 

các nước; 

‐ PLO5: Nắm bắt, hiểu, lập luận, phân tích tác động của các định chế kinh 

tế quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam, vai trò của các bên liên quan trong 

việc quản lý hoạt động kinh tế quốc tế, các chỉ tiêu vĩ mô tác động đến 

hoạt động kinh tế quốc tế; 
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‐ PLO6: Kiến thức về công nghệ thông tin, phần mềm định lượng, thống 

kê trong việc nghiên cứu và phân tích chính sách kinh tế quốc tế; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư 

duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, phán 

đoán); 

‐ PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm 

công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có 

sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên 

ngành; 

‐ PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

‐ PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn 

dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; 

‐ PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp 

trong công tác quản trị. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

30.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  
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+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng lực 

tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp - 

đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp 

lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham gia. 

Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có đam mê 

và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Đặc biệt, cuộc thi “Business Idea” với quy mô toàn quốc đã tạo ra sân 

chơi bổ ích cho sinh viên; tiếp bước cho nhiều ý tưởng sáng tạo, tài năng 
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starup không chỉ với sinh viên UEF mà còn nhiều trường đại học khác 

trên cả nước. 

‐ Sinh viên được trực tiếp tham quan, học hỏi mô hình làm việc, cách thức, 

quy trình vận hành của các công ty, doanh nghiệp trong lình vực logistics 

như: Cảng Cát Lái, Tân Cảng,… 

30.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

30.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể học tiếp lên trình độ sau đại 

học ngành Kinh tế quốc tế tại các trường đại học, viên nghiên cứu trong 

và ngòai nước.  

30.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên 

viên phát triển thị trường tại các tập đoàn/ doanh nghiệp trong và ngoài 

nước trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế; các 

ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính quốc tế; 

‐ Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Bộ, Ban, Ngành, địa 

phương; các tổ chức quốc tế; các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động 

trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích các chính sách liên quan đến kinh 

tế quốc tế; 

‐ Điều phối viên, tư vấn viên, chuyên viên làm việc tại các tổ chức quốc 

tế; các tổ chức phi chính phủ; Hiệp hội ngành hàng; các tổ chức tư vấn 

xuất nhập khẩu; cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư; các cơ quan tham 

tán thương mại; 

‐ Chuyên viên tư vấn, hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách trong 

lĩnh vực thương mại quốc tế, kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư 

trực tiếp và gián tiếp nước ngoài;  

‐ Chuyên viên phân tích và tư vấn các dự án quốc tế các tổ chức quốc tế 

như Liên Hiệp Quốc (UN), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân 

hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại 

Quốc tế (WTO)… hay các tổ chức phi chính phủ (NGOs); 

‐ Giảng viên/nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục, Trường Đại học, các 

Viện nghiên cứu/Trung tâm nghiên cứu về kinh tế quốc tế. 

31  Ngành Quản trị văn phòng (7340406) 

31.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ 

năng, thái độ 

và trình độ 

ngoại ngữ đạt 

được 

❖ Mục tiêu chung: 

Chương trình cử nhân Quản trị Văn phòng đào tạo cử nhân chuyên 

ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe 

và ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Nắm vững quy định của nhà nước về 

lĩnh vực quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ. Có khả năng tổ chức, 

sắp xếp và điều hành hoạt động văn phòng và công tác văn thư - lưu 

trữ trong cơ quan, tổ chức trên cơ sở vận dụng kiến thức về quản trị 

học và các quy định hiện hành của nhà nước. Thực hiện thành thạo 

các nghiệp vụ văn phòng. Có kiến thức cơ bản về tin học và công 

nghệ thông tin nhằm phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các 

giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa công tác quản 

trị văn phòng và công tác văn thư – lưu trữ. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

quản trị văn phòng, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các 

yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực quản 

trị hành chính văn phòng; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: soạn thảo và trình bày văn 

bản hành chính – thư tín, hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động 

của văn phòng, quản lý thông tin, hồ sơ trong công tác tham mưu và 

hậu cần cho các cấp lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức.  

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về 

quản trị văn phòng; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị văn phòng; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức quản trị văn phòng, có khả năng 

thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản trị văn phòng: soạn thảo 

và lưu trữ văn bản hành chính,tổ chức công tác lễ tân, họp, hội nghị 

và sự kiện trong cơ quan, tổ chức; 

- PLO5: Thu thập, đọc, hiểu, xử lý, phân tích và trình bày thông tin 

trong công tác tham mưu, hậu cần cho các cấp lãnh đạo; 

- PLO6: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; 

Về kỹ năng: 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng 

tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, 

phân tích, phán đoán); 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách 

nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, 

đơn vị và có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của 

ngành, chuyên ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 
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- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, thực hiện các quy trình để tổ chức, 

sắp xếp và kiểm tra các công việc hành chính văn phòng; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức 

tạp về mặt kỹ thuật. 

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

31.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

❖ Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

+ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

+ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

+ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 
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‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc 

những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ 

đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt 

trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, Phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

❖ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh 

nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham 

gia. Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có 

đam mê và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Đặc biệt, cuộc thi“Business Ideas” với quy mô toàn quốc đã tạo ra sân 

chơi bổ ích cho sinh viên; tiếp bước cho nhiều ý tưởng sáng tạo, tài năng 

starup không chỉ với sinh viên UEF mà còn nhiều trường đại học khác 

trên cả nước. 

31.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

31.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các 

trường đại học trong nước và quốc tế; 

‐ Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp 

và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế. 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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31.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhận các vị trí: 

• Nhân viên văn phòng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở 

tất cả các lĩnh vực, cụ thể: 

- Nhân viên hành chính: chịu trách nhiệm thực thi các đầu việc cụ 

thể trong phòng ban hành chính như thi hành cách công việc nằm 

trong kế hoạch lớn của mục tiêu kinh doanh chung theo dõi chế độ 

phúc lợi của nhân viên và các công việc khác (quản lý thiết bị, văn 

phòng phẩm, đặt lịch hẹn,…). 

- Thư ký, trợ lý: thực hiện các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ 

việc quản lý, điều hành trong văn phòng, thực hiện các công việc 

liên quan đến giấy tờ, các công việc tạp vụ hành chính, sắp xếp hồ 

sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, 

hội nghị, lên kế hoạch cho giám đốc. 

-  Nhân viên lễ tân: thực hiện những công việc hành chính khác nhau 

như: tiếp đón khách, giao nhận thư, cung cấp thông tin cho đối tác, 

đồng thời có nhiệm vụ như một tuyến liên lạc của công ty. 

- Nhân viên văn thư: chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và lưu trữ 

toàn bộ văn bản nhập và xuất trong đơn vị hành chính. 

- Nhân viên lưu trữ: thực hiện các công việc như đánh giá, thu thập, 

tổ chức, bảo quản, duy trì, kiểm soát, truy cập và cung cấp những 

thông tin được xác định là có giá trị bảo quản lâu dài.  

- Nhân viên tổ chức sự kiện: lập kế hoạch và phụ trách tổ chức sự 

kiện, chịu trách nhiệm cho tất cả các công việc của sự kiện từ khi nó 

hình thành trong ý tưởng đến khi nó kết thúc. 

• Giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo ngành quản trị văn 

phòng 

32 Ngành Công nghệ tài chính (7340208) 

32.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

Đào tạo cử nhân Công Nghệ Tài Chính nắm vững kiến thức nền 

tảng, hiện đại và chuyên sâu về công nghệ tài chính, có năng lực 

hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động công nghệ tài chính tại 

các tổ chức của nền kinh tế, phát triển nghề nghiệp bản thân trong 

môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực 

công nghệ tài chính, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các 

yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực công 

nghệ tài chính; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động công nghệ tài chính tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh 

tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội 

nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của 

ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 
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- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

- PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, 

pháp luật của nhà nước; 

- PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về 

kinh tế vĩ mô và vi mô; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế 

các kiến thức căn bản về công nghệ tài chính; 

- PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến công nghệ tài chính, có khả năng vận 

dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động công nghệ 

tài chính; 

- PLO5: Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích chứng từ tài chính, báo cáo 

tài chính, danh mục đầu tư tài chính, báo cáo phân tích vĩ mô của các 

định chế tài chính, các doanh nghiệp; 

- PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc 

thực hành nghiệp vụ công nghệ tài chính; 

Về kỹ năng: 

- PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng 

tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, 

phán đoán). 

- PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết 

chuyên ngành; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

- PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách 

nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, 

đơn vị; Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của 

ngành, chuyên ngành; 

- PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

- PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính quốc tế đã được đào tạo; 

- PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức 

tạp về mặt kỹ thuật. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương; 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

32.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 
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tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng lực 

tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp - 

đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên - phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour - Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 
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‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp 

lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; 

‐ Thành lập các CLB học thuật, hội nhóm thu hút nhiều sinh viên tham gia. 

Câu lạc bộ: STUB (Starup and Business) cho những sinh viên có đam mê 

và ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh; 

‐ Sinh viên được tham quan, tìm hiểu và trở thành thực tập sinh tài năng tại 

các Ngân hàng đối tác của UEF như: Sacombank, ACB, Vina Capital,… 

Đây là cơ hội tốt để sinh viên được vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học 

vào thực tiễn công việc đồng thời tìm được việc làm phù hợp với chuyên 

môn, nguyện vọng của bản thân. 

32.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

32.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế; 

- Năng lực học tiếp và đạt chứng chỉ hành nghề như CFA (Chartered 

Financial Analyst), FRM (Financial Risk Management), CAIA 

(Chartered Alternative Investment Analyst), CFP (Certified Financial 

Planner), FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst); 

- Khả năng tự học và tự nghiên cứu nâng cao trình độ bản thân dựa theo 

các kiến thức nền tảng đã được trang bị ở bậc Cử nhân. 

32.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Công nghệ tài chính có thể đảm nhận các vị trí: 

- Chuyên viên hoạch định chiến lược, quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính 

tại các cơ quan quản lý tài chính nhà nước Việt Nam; các tổ chức tài chính 

quốc tế và khu vực; các cơ quan/tổ chức nghiên cứu phát triển công nghệ, 

các phòng thí nghiệm sáng tạo,...; 

- Chuyên viên công nghệ tài chính, phát triển công nghệ tài chính, phát 

triển sản phẩm dịch vụ tài chính mới tại các ngân hàng thương mại, công 

ty tài chính, công ty chứng khoán; 

- Chuyên viên làm việc tại các công ty phát triển công nghệ, các công ty 

công nghệ tài chính, các công ty phát triển phầm mềm, các công ty cung 

ứng dịch vụ cho thị trường tài chính; 

- Làm chủ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính.  

33 Ngành Kiểm toán (7340302) 

33.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

❖ Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo ngành kiểm toán được thiết kế nhằm đào tạo nguồn 

nhân lực kiểm toán chất lượng cao, có hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế, 

xã hôi. Đặc biệt, có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động Kiểm 

toán tại các tổ chức trong nước và nước ngoài.   Có kỹ năng sử dụng tốt 

công nghệ thông tin để xử lý các công việc chuyên môn phù hợp với bối 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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cảnh phát triển kinh tế toàn cầu. Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 

nghiệp, có tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với bản thân và cộng 

đồng xã hội. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

Về Kiến thức: 

- PO1: Đào tạo người học có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản, 

hoa học xã hội, chính trị và pháp luật. Đào tạo các kiến thức rộng và sâu 

về lĩnh vực kiểm toán, có năng lực giải quyết các yêu cầu công việc 

chuyên  môn trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán trong bối cảnh hội nhập 

toàn cầu. 

Về Kỹ năng: 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý 

các hoạt động liên quan đến chức năng thực hiện công việc kiểm toán 

tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong một môi trường kinh doanh 

cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; 

- PO3: Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm 

khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của 

ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có kỹ năng sử dụng công nghệ một cách thành thạo nhằm phục 

vụ cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả tại các đơn vị, tổ 

chức trong và ngoài nước; 

Về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

- PO7: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt;

 PO8: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra: 

Về kiến thức: 

‐ PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt các chính sách 

pháp luật của Nhà nước; 

‐ PLO2: Nhận biết và giải thích được một cách có hệ thống các kiến thức 

tổng quát về kinh tế, xã hội; 

‐ PLO3: Nhận biết, gải thích và có khả năng vận dụng kiến thức thực tế 

vào thực hiện công việc chuyên môn của nghề kiểm toán; 

‐ PLO4: Phân tích,tổng hợp được các vấn đề trong lĩnh vực kiểm toán nhằm 

cung cấp được dịch vụ đảm bảo có chất lượng cho các khách hàng doanh 

nghiệp; 

‐ PLO5: Tổng hợp, đánh giá được các vấn đề trong công việc kiểm toán 

nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các gian lận, sai sót; 

Về kỹ năng: 

‐ PLO6: Vận dụng thành thạo các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

trong xử lý công việc kiểm toán; 

‐ PLO7: Vận dụng và phát huy tư duy phản biện, tư duy xét đoán các vấn 

đề liên quan đến nghề nghiệp; 
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‐ PLO8: Vận dụng được hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm; 

‐ PLO9: Vận dụng và phát huy được kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành bằng hai ngôn ngữ tiếng 

Việt và Tiếng Anh; 

‐ PLO10: Vận dụng và phát huy được kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự 

nghiên cứu để đạt được những mục tiêu của cá nhân và của tổ chức; 

‐ PLO11: Vận dụng và phát huy kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng dẫn dắt và 

phát huy trí tuệ tập thể trong các lĩnh vực chuyên môn; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

‐ PLO12: Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Có trách nhiệm 

công dân và trách nhiệm đối với cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học: 

‐ Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

‐ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin học 

– Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

33.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực học 

tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải nghiệm 

môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp chương 

trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần theo trình 

độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực cho 

sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal Photo 

Reflection,…; 
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‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập tại 

hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng đầu 

là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay trong 

thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi học 

để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên lập kế 

hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh viên một 

cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội được củng 

cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ chức mô 

hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, hoặc những 

sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học phụ đạo để 

được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc thi 

như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các doanh 

nhân và sinh viên của Khoa; tham quan thực tế tại các doanh nghiệp; như: 

tọa đàm “IFRS – Xu thế hội nhập của nghề kế toán, kiểm toán” thông qua 

chương trình, các bạn sinh viên cũng có thêm cơ hội đến gần hơn với các 

doanh nghiệp/ tổ chức đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán (Ernst & Young Việt Nam, ACCA)  

33.3 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-

8126 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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33.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

‐ Sinh viên có thể tiếp tục học các chương trình Thạc sĩ Kế toán, Tài chính, 

Quản trị, hoặc chương trình MBA của UEH, hoặc các Đại học có thứ 

hạng cao trên thế giới. 

‐ Sinh viên có thể tiếp tục học lấy chứng chỉ CPA Việt Nam khi có đủ hai 

năm kinh nghiệm thực tiễn. 

‐ Sinh viên có thể học chứng chỉ ACCA UK, và được miễn học 4 môn cơ 

bản. 

‐ Sinh viên có thể học chứng chỉ CPA Úc và có thể được miễn toàn bộ các 

môn cơ bản. 

‐ Ngoài ra, sinh viên có thể học các chứng chỉ nghề nghiệp khác như CMA, 

CIA, CFE, CFA… tùy thuộc vào sự phát triển nghề nghiệp của bản thân 

trong tương lai. 

33.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

‐ Kiểm toán viên độc lập tại các công ty kiểm toán trong và ngoài nước. 

‐ Kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi 

loại hình sản xuất kinh doanh. 

‐ Các cấp quản lý thuộc lĩnh vực nghề nghiệp như: Manager; senior trong 

các công ty kiểm toán; giám đốc tài chính cấp cao. 

‐ Khởi nghiệp các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán sau khi học bổ sung 

các chứng chỉ nghề theo quy định. 

‐ Sinh viên tốt có thể thực hiện công tác nghiên cứu, giảng tại các cơ sở 

nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học thuộc lĩnh vực kế toán. 

34 Ngành Quảng trị sự kiện (7340412) 

34.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Chương trình giáo dục ngành Quản trị sự kiện đào tạo các cử nhân 

ngành Quản trị sự kiện có đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để: 

Tổ chức, triển khai và thực hành các hoạt động quản trị sự kiện cho các 

cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, tổ chức sự kiện cộng đồng 

và sự kiện văn hoá địa phương, quốc gia; hỗ trợ các hoạt động 

Marketing, Truyền thông, Thương hiệu; nghiên cứu chuyên sâu về 

ngành sự kiện. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Nắm bắt và vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã 

hội, khoa học tự nhiên cũng như kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, 

kinh tế và quản trị để vận dụng vào công tác quản trị sự kiện; 

- PO2: Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản 

trị sự kiện để triển khai các loại hình sự kiện như: giải trí, thể thao, lễ 

hội, hội chợ, triển lãm thương mại, cá nhân,… Qua đó củng cố nền tảng 

nhận thức, xây dựng năng lực phân tích và thực hành công tác chuyên 

môn; 

- PO3: Nắm bắt và vận dụng được các kiến thức nền tảng về lịch sử, văn 

hóa, kinh tế (bao gồm các kiến thức cơ bản về kinh doanh, tài chính, 

marketing, quản trị nguồn nhân lực,…) để từ đó làm cơ sở nghiên cứu 

chuyên sâu cho ngành Quản trị sự kiện. 

- PO4: Thực hành được các kỹ năng về quản lý, quản trị như: xây dựng 

đội nhóm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ, tạo động lực,… nhằm 

xây dựng đội ngũ vững mạnh, đồng thời tạo các mối quan hệ có lợi cho 

quá trình quản trị sự kiện; 
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- PO5: Phát triển tư duy sáng tạo trên nền tảng nghiên cứu khoa học chặt 

chẽ; thấu hiểu đối tượng mục tiêu; tạo ra được những ý tưởng độc đáo, 

phù hợp; 

- PO6: Sử dụng được các công cụ bổ trợ như: nhiếp ảnh, thiết kế, quay 

và dựng phim, kỹ xảo, hiệu ứng,… nhằm thể hiện rõ nét các ý tưởng sự 

kiện; 

- PO7: Giao tiếp hiệu quả, thuyết phục đối tượng khách hàng mục tiêu 

trong môi trường hội nhập. 

- PO8: Có thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm công 

dân. 

- PO9: Có đạo đức nghề nghiệp và yêu nghề. 

- PO10: Có ý thức kỷ luật lao động. 

- PO11: Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Có ý thức 

tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Khả năng vận dụng kiến thức về khoa học xã hội vào lĩnh vực tổ 

chức sự kiện; 

- PLO2: Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản và có hệ thống về lĩnh vực 

truyền thông, marketing để triển khai quản trị sự kiện; 

- PLO3: Khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành để triển khai, đánh 

giá và cải tiến những hoạt động quản trị sự kiện; 

Kỹ năng 

- PLO4: Có kỹ năng tự nghiên cứu, tư duy phân tích – tổng hợp, tư duy 

hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo; 

- PLO5: Có kỹ năng làm việc nhóm; 

- PLO6: Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục; 

- PLO7: Có kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp bằng Tiếng Anh. Khi tốt 

nghiệp, sinh viên có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS từ 5,5 trở 

lên; 

Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO08: Có đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, trách 

nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; 

- PLO09: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ; 

- PLO10: Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp; 

❖ Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

34.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 
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học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 

theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, 

hoặc những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học 

phụ đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả 

tốt trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 
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student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

Triển khai cho sinh viên tham quan các công ty lớn trong lĩnh vực 

truyền thông như: Cát Tiên Sa để tìm hiểu quy trình, cách thức tổ chức 

sự kiện, PR,… 

34.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

34.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế;  

34.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Quản trị sự kiện có thể đảm nhận các vị trí sau: 

- Chuyên viên tổ chức sự kiện doanh nghiệp, giải trí, cá nhân, cao cấp, 

chính trị - ngoại giao. 

- Chuyên viên truyền thông, quảng cáo. 

- Chuyên viên sáng tạo: chuyên viên thực hiện sáng tạo nội dung, ý 

tưởng dàn dựng, tổ chức sự kiện,… 

- Chuyên viên sản xuất chương trình truyền hình tại các Đài Truyền 

hình, công ty sản xuất sản phẩm truyền thông. 

- Chuyên viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận có 

hoạt động tổ chức sự kiện. 

- Tư vấn về sự kiện, truyền thông, marketing. 

- Tự doanh lĩnh vực truyền thông - sự kiện. 

- Nghiên cứu giảng dạy. 

35 Ngành Truyền thông đa phương tiện (7320104) 

35.1 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

❖ Mục tiêu tổng quát: 

- Chương trình đại học ngành Truyền thông đa phương tiện đào tạo người 

học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có kiến thức về năng lực thực hành 

nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp đại 

học ngành Truyền thông đa phương tiện có thể vận dụng các kiến thức 

và kỹ năng về truyền thông, quản trị, có khả năng sáng tạo, có thể tham 

gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phù hợp, phát triển 

nghề nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập 

toàn cầu. 

❖ Mục tiêu cụ thể: 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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- PO1: Nắm vững các thể loại sản phẩm và các kênh truyền thông (phát 

thanh, truyền hình, điện ảnh) về quy trình sản xuất và các kỹ năng quản 

trị sản xuất các sản phẩm truyền thông xuyên suốt các giai đoạn của quy 

trình sản xuất; có năng lực sản xuất, kinh doanh và có khả năng tư duy 

độc lập trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm truyền thông; 

- PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: khả năng giao tiếp, trình bày 

tốt, sử dụng tốt tiếng Anh, các kỹ năng quản lý dự án, quản trị các nguồn 

lực, con người, tài chính, thời gian, có khả năng làm việc độc lập cũng 

như làm việc tại các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, 

trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu 

vực và toàn cầu; 

- PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, 

thích nghi với môi trường làm việc thay đổi. 

- PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng 

mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề 

của ngành, chuyên ngành; 

- PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập; 

- PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt; 

- PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, 

có trách với xã hội, cộng đồng. 

❖ Chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

- PLO1: Vận dụng các kiến thức về khoa học xã hội, chính sách, pháp 

luật của nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; 

- PLO2: Vận dụng vào thực tiễn các kiến thức về truyền thông, kiến thức 

về công nghệ. Khả năng tự học tập, cập nhật kiến thức công nghệ mới, 

phân tích và đánh giá kết quả hoạt động truyền thông; 

- PLO3: Nhận biết, diễn giải kiến thức truyền thông đa phương tiện hiện 

đại, áp dụng vào thực tiễn hỗ trợ hoạt động truyền thông của doanh 

nghiệp, đơn vị.; 

- PLO4: Sử dụng được các công cụ, phần mềm chuyên dụng trong lĩnh 

vực truyền thông. Xử lý kết quả kết quả hoạt động truyền thông, phân 

tích và lên kế hoạch chiến lược truyền thông; 

Kỹ năng 

- PLO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, 

tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán 

đoán);  

- PLO6: Có kỹ năng khai thác, vận hành, quản lý hệ thống kỹ thuật công 

nghệ trong lĩnh vực truyền thông; 

- PLO7: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có kỹ 

năng viết, kỹ năng thuyết trình, trình bày hiệu quả trong lĩnh vực truyền 

thông. 
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Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- PLO8: Có phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm công dân, 

trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; có đạo đức 

nghề nghiệp;  có sức khỏe tốt đáp ứng hoạt động nghề nghiệp của ngành, 

chuyên ngành; 

- PLO9: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc 

khoa học; 

- PLO10: Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, giải quyết các vấn đề phức 

tạp trong lĩnh vực truyền thông, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về 

chuyên môn, nghiệp vụ, phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp 

trong lĩnh vực truyền thông; 

❖ Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Tin học 

- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương. 

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trung tâm Tin 

học – Ngoại ngữ UEF sát hạch. 

35.2 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người 

học: 

‐ Các chế độ chính sách cho sinh viên: Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận 

sinh viên làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, ưu đãi trong giáo dục, 

trợ giá xe bus, tham gia hoạt động người học ở các đơn vị giáo dục 

khác,…  

‐ Chính sách học bổng đa dạng, phong phú: với tiêu chí khuyến khích tài 

năng, tạo cơ hội cho sinh viên được học tập, phát huy năng lực, UEF có 

rất nhiều chính sách học bổng dành cho những sinh viên có năng lực 

học tập tốt, có ý chí vượt khó, hiếu học mong muốn tiếp cận và trải 

nghiệm môi trường học tập quốc tế tại UEF:  

+ Học bổng tuyển sinh mức: 25%, 50%, 100% theo điểm xét tuyển; chứng 

chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên mức 50%; 

+ Học bổng giáo dục mức 30% suốt khóa học dành cho con, em ruột của 

CB-GV-NV các sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THPT;  

+ Học bổng tài năng mức 100% toàn khóa học: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sinh trong đội tuyển quốc gia 

đi dự thi quốc tế; hoặc giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi VH-NN-TDTT 

cấp quốc gia trở lên nhận được học bổng 100% suốt khóa học. 

+ Học bổng doanh nghiệp 30% suốt khóa học thí sinh tốt nghiệp năm 

2022. 

+ Học bổng Sinh viên tài năng UEF dành cho sinh viên có kết quả học tập 

tốt trong năm học;  

+ Học bổng vượt khó, học bổng cán bộ Đoàn –Hội dành cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội… 

‐ Tại UEF sinh viên luôn luôn được tăng cường và phát huy tối đa năng 

lực tiếng Anh thông qua nhiều hoạt động khác nhau:  

‐ Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc 

chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân sẽ được cung cấp 

chương trình “Anh văn dự bị” hoàn toàn miễn phí; Sắp lớp học phần 
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theo trình độ sinh viên; Có trên 50% các học phần chuyên môn học bằng 

tiếng Anh; 

‐ Tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành tiếng Anh thiết thực 

cho sinh viên như: English only day, Peer Writing Correction, Personal 

Photo Reflection,…; 

‐ Các hoạt động giao lưu quốc tế, học kỳ quốc tế thường xuyên đựơc tổ 

chức giúp sinh viên UEF có cơ hội phát triển kỹ năng ngoại ngữ cũng 

như rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh hội nhập của công dân toàn cầu; 

‐ Với mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn “đưa sinh viên đến doanh nghiệp 

- đưa doanh nghiệp đến với sinh viên”, 100% sinh viên được thực tập 

tại hơn 500 doanh nghiệp là các công ty, tổ chức, tập đoàn kinh tế hàng 

đầu là đối tác của UEF; mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên ngay 

trong thời gian thực tập. 

‐ Tại UEF, trong suốt thời gian học, sinh viên – phụ huynh được đội ngũ 

CB-NV của Trung tâm Hỗ trợ học vụ chăm sóc, theo dõi tình hình đi 

học để thông tin, nhắc nhở. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên 

lập kế hoạch, lộ trình học tập để đạt kết quả tốt nhất, giải đáp những ý 

kiến thắc mắc về các vấn đề học tập, thi cử, điểm, học phí,…cho sinh 

viên một cách nhanh chóng và kịp thời. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội 

được củng cố và nắm bắt kiến thức của môn học kịp thời, Trường có tổ 

chức mô hình dạy phụ đạo miễn phí giúp cho Sinh viên có nhu cầu, 

hoặc những sinh viên học yếu sẽ được tư vấn, hướng dẫn đăng ký học 

phụ đạo để được Giảng viên ôn tập, bổ sung kiến thức nhằm đạt kết quả 

tốt trong kỳ thi.  

‐ Ngoài các hoạt động hỗ trợ trong học tập, phòng Công tác sinh viên, 

Trung tâm Kết nối cộng đồng, Đoàn Thanh niên còn tổ chức rất nhiều 

hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện cho 

sinh viên. Tiêu biểu là các hoạt động: 48 hour’s Exprience - Hội trại 

truyền thống, Hội xuân UEF, Mùa hè xanh, Hội thao sinh viên - UEF 

student Games, Miss UEF, C-Tour – Khám phá cộng đồng,.. các cuộc 

thi như: Ý tưởng sinh viên, Bussiness idea, S-Debeat,… 

‐ Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp lớn và có uy tín; 

‐ Hỗ trợ sinh viên tham gia các học kì quốc tế tại các trường đối tác nước 

ngoài; 

‐ Các hoạt động của Khoa: 

‐ Tổ chức các chuyên đề, buổi chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các 

doanh nhân và sinh viên của Khoa;  

Triển khai cho sinh viên tham quan các công ty lớn trong lĩnh vực 

truyền thông như: Cát Tiên Sa để tìm hiểu quy trình, cách thức tổ chức 

sự kiện, PR,… 

35.3 

Chương trình 

đào tạo mà 

nhà trường 

thực hiện 

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-

quy-8126 

35.4 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

- Học song bằng tại UEF và các chương trình liên kết quốc tế của UEF; 

- Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của 

các trường đại học trong nước và quốc tế;  

https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
https://www.uef.edu.vn/daotao/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc-chinh-quy-8126
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35.5 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện có thể đảm nhận 

các vị trí tại các cơ quan truyền hình, phát thanh, hãng phim, công ty truyền 

thông, công ty quảng cáo, báo chí… hay mở doanh nghiệp: 

- Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông; 

- Chuyên viên bộ phận truyền thông tại các đơn vị; 

- Thư ký trường quay / Thư ký, trợ lý đạo diễn / Trợ lý sản xuất; 

- Biên tập, biên kịch / Chuyên viên sáng tạo; 

- Chuyên viên truyền thông tự do / Tư vấn ; 

- Nghiên cứu, giảng dạy. 

 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 06 năm 2022 
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