CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ
(Kèm theo quyết định số 195 /QĐ-MĐC ngày 26 tháng 02 năm 2016)
I. Những vấn đề chung
- Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế
- Tên tiếng Anh:
ECONOMIC MANAGEMENT
- Mã số:
62340410
- Khoa chủ quản:
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
II. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu tổng quát: Đào tạo tiến sĩ có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, có tư
duy phát hiện và vận dụng các quan hệ có tính quy luật trong kinh tế để nghiên cứu giảng dạy
trọng các cơ sở đào tạo, quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh
nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Mục tiêu về kiến thức:
Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học kinh
tế
Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng
trong học thuật;
Phát triển các nguyên lý, học thuyết của khoa học về quản lý kinh tế;
Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường;
Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các
vấn đề phức tạp phát sinh.
2.2. Mục tiêu về kỹ năng:
Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng
tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng thiết lập
mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn;
Có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô
khu vực và quốc tế;
Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và
trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành;
Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ; Có thể viết được các báo cáo khoa
học, báo cáo chuyên ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích
quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá
trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá

trị của các sáng kiến;
Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo
và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể; có năng lực đưa ra được
những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả
năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý
tưởng mới, quy trình mới.
III. Chương trình đào tạo
1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:
Khối lượng kiến thức: 08 TC
Thời gian đào tạo:
3 năm (đối với NCS đã có bằng thạc sĩ)
4 năm (đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ)
2. Cấu trúc chương trình đào tạo
2.1. Nhóm các học phần bắt buộc:
04 TC
2.2. Nhóm học phần tự chọn:
04 TC
2.3. Luận ántiến sĩ:
76 TC
IV. Khối lượng kiến thức
TT Mã số

2

04

8070101

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng
sản

02

PGS.TS Đỗ Hữu Tùng

8070102

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu
kinh tế

02

PGS.TS Nhâm Văn Toán

Nhóm các học phần tự chọn

04

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

02

TS Nguyễn Duy Lạc

Lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt
8070104 động kinh doanh của doanh nghiệp
công nghiệp

02

TS Phan Thị Thái

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và
khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

TS Đặng Huy Thái

8070106 Chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực
Mỏ-Địa chất-Dầu khí

02

PGS.TS Nguyễn Đức
Thành

II
1

2

3

4

K.lượng Cán bộ giảng dạy
(TC)

Nhóm các học phần bắt buộc

I
1

Tên nhóm kiến thức và học phần

8070103

8070105

Các chuyên đề cấp tiến sĩ

III
1

Tiểu luận tổng quan

02

2

Chuyên đề 1

02

3

Chuyên đề 2

02

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (đối với hệ 3 năm)

TT Mã số
I

Tên nhóm kiến thức và học phần

Nhóm các học phần bắt buộc

K.lượng (TC)
Tổng LT BT TH TL

Học
kỳ

04

1

Đánh giá giá trị tổng hợp mỏ khoáng
sản

02

1,5 0,5

1

2

Lý thuyết mô hình trong nghiên cứu
kinh tế

02

1,5 0,5

1

II

Nhóm các học phần tự chọn
(NCS chọn 04 TC)

04

1

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

02

1,5 0,5

1

2

Lý thuyết về hoạt động rủi ro trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp
công nghiệp

02

1,5 0,5

1

3

Tổ chức hạch toán kinh tế nội bộ và
khoán chi phí trong các doanh nghiệp

02

1,5 0,5

1

4

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

02

1,5 0,5

1

III

Các chuyên đề cấp tiến sĩ
Tiểu luận tổng quan

02

2

Chuyên đề 1

02

3

Chuyên đề 2

02

4

VI

Bảo vệ luận án các cấp

76

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở

5

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

6

Tổng số

90

Ghi chú: Chương trình đào tạo đối với NCS hệ 4 năm chưa có bằng thạc sĩ, trong năm thứ nhất
NCS phải học xong số học phần chuyển đổi của chương trình cao học theo chuyên ngành đào
tạo.

