
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

I. Những vấn đề chung 

- Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế 

- Tên tiếng Anh:        ECONOMIC MANAGEMENT 

- Mã số:                     9310110 

- Khoa chủ quản:       Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 

II. Chương trình đào tạo: 

        Khối lượng kiến thức: 8 tín chỉ, trong đó: - Nhóm các học phần bắt buộc: 4 tín chỉ 

       - Nhóm các học phần tự chọn: 4 tín chỉ    

 

TT Mã số 

Tên nhóm kiến thức và học phần 
Số 

TC Tiếng Việt Tiếng Anh 

I Các học phần bắt buộc (5 TC)  

1 9070101 
Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng 

sản 

Evaluating the Aggregate 

Value of Mineral Deposits 
2 

2 9070102 
Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu 

kinh tế 

Model Theory in Economic 

Research 
2 

II Các học phần bắt buộc (5 TC)  

3 9070103 
Sử dụng các công cụ tài chính trong 

điều hành kinh tế vĩ mô 

Applying Financial Instruments 

in Macroeconomic Operations 
2 

4 9070104 

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp công nghiệp 

Theory of Risk Management in 

Business Operation of 

Industrial Enterprises 

2 

5 9070105 

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và 

khoán chi phí trong các doanh 

nghiệp 

Internal Economic Accounting 

and  Cost Allocating in 

Enterprises 

2 

6 9070106 
Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực 

Mỏ-Địa chất-Dầu khí 

Competitive Strategy of 

Mining-Geology-Petroleum 

Sector 

2 

 

III. Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ: NCS lựa chọn tên tiểu luận tổng quan và 

các chuyên đề phù hợp với đề tài luận án tiến sĩ 

TT Tên tiểu luận/chuyên đề Số 

TC 



1 Tiểu luận tổng quan 2 

2 Chuyên đề 1 2 

3 Chuyên đề 2 2 

 

IV. Kế hoạch đào tạo: (đối với hệ đào tạo 3 năm) 

TT Mã số Nội dung Số TC Học kỳ 

I Các học phần ở trình độ tiến sĩ  

I.1 Các học phần bắt buộc (4 TC)  
 

1 9070101 Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng sản 
2 1 

2 9070102 Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu kinh tế 2 1 

I.2 
Các học phần tự chọn (NCS chọn 4 TC) 

 

1 9070103 Sử dụng các công cụ tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô 2 2 

2 9070104 
Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp công nghiệp 2 2 

3 9070105 
Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí trong các 

doanh nghiệp 2 2 

4 9070106 Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí 2 2 

II Tiểu luận tổng quan 2 2 

III Các chuyên đề tiến sĩ   

1  Chuyên đề 1 2 3 

2  Chuyên đề 2 2 4 

IV Bảo vệ luận án các cấp   

1 Bảo vệ luận án cấp cơ sở  5 

2 Bảo vệ luận án cấp Trường  6 

Ghi chú: Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, trong năm thứ nhất phải học xong các môn học  

của chương trình cao học theo chuyên ngành tương ứng. 


