
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 
 
                                                 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2016  
 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
(Ban hành tại Quyết định số … ngày … tháng … năm …  

của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh Tế - Luật) 

 

Tên chương trình: KINH DOANH QUỐC TẾ 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: KINH DOANH QUỐC TẾ 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Mã ngành đào tạo: 52.34.01.20 

Trưởng bô môn: TS. Lê Tuấn Lộc 

 

 

TT Mức 
độ1 

Chuẩn đầu ra 

1  Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 (3) Kiến thức cơ bản khối ngành kinh tế quản lý  

1.2 (3) Kiến thức cơ sở ngành kinh doanh quốc tế  

1.3 (3) Kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế  

2  Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 

2.1 (3) Thể hiện khả năng phân tích và giải quyết vấn đề và nắm bắt cơ hội 

2.2 (3) Nghiên cứu và khám phá kiến thức 

                                                
1 Bloom’s Scale 



2.3 (3) Tư duy một cách có hệ thống 

2.4 (3) Thái độ tư tưởng đúng đắn và khả năng học tập suốt đời 

2.5 (3) Có đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác đối với cộng đồng 

3  Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp 

3.1 (3) Khả năng làm việc nhóm 

3.2 (3) Kỹ năng giao tiếp 

3.3 (3) Giao tiếp bằng ngoại ngữ 

4  Năng lực thực hành nghề nghiệp 

4.1 (2) Hiểu rõ bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường 

4.2 (3) Hiểu rõ bối cảnh doanh nghiệp và kinh tế đối ngoại  

4.3 (3) Hình thành ý tưởng kinh doanh quốc tế  

4.4 (3) Thiết kế dự án kinh doanh quốc tế  

4.5 (4) Đánh giá  dự án kinh doanh quốc tế  

4.6 (4) Hoàn thiện dự án kinh doanh quốc tế  
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