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I. Ngành QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 
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I Điều kiện tuyển sinh  

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành 
hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên 
ngành đăng ký. 
- Những người tốt nghiệp ngành gần 
đúng hoặc khác ngành đăng ký dự thi 
thì phải học bổ sung kiến thức. 
- Người có bằng đại học loại khá trở 
lên được dự thi cao học ngay sau khi 
tốt nghiệp, những đối tượng khác phải 
ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc 
- Có đủ sức khoẻ học tập 
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả 
nước. 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ đại học: Trường không tổ 
chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự 
thi đại học theo đề thi 3 chung năm 2013 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng 
nhận kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 
cả nước. 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ cao đẳng: Trường không 
tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh 
dự thi đại học, cao đẳng theo đề thi 3 
chung năm 2013 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, 
từng ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy 
chứng nhận kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo dục 
cam kết phục vụ người 
học (như phòng học, 
trang thiết bị, thư viện 
...) 

 

- Phòng học phục vụ cho công tác 
giảng dạy được trang bị đầy đủ các 
thiết bị (loa, mic, máy chiếu, bảng) 
đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Giảng 
viên và học viên 
- Thư viện: Trang bị đầy đủ các sách, 
giáo trình tạp chí chuyên ngành 
chuyên sâu và được bổ sung hàng 
năm; Có phòng đọc riêng cho các học 
viên cao học. 

- Phòng học: 
Các phòng học được trang bị đầy đủ loa, mic, máy chiếu, bảng, đảm bảo điều kiện 
giảng dạy tốt cho người học và người dạy. 
- Thư viện: Trang bị đầy đủ giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo và các 
tạp chí chuyên ngành, hàng năm có bổ sung; có phòng đọc riêng cho sinh viên, 
giáo viên. 
GS: 0                          ThS: 304 
PGS: 12                       ĐH: 177 
TS: 81                          CĐ: 04 
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III Đội ngũ giảng viên  

Tất cả các giảng viên giảng dạy các 
môn chuyên ngành đều là tiến sĩ, 
P.Giáo sư, Giáo sư có trình độ, 
chuyên môn sâu trong lĩnh vực tham 
gia giảng dạy. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

 

- Đầu các khóa học và năm học, học 
viên được phổ biến đầy đủ mục tiêu 
đào tạo, chương trình đào tạo và các 
văn bản hướng dẫn của nhà trường; 
các chế độ, chính sách liên quan đến 
hoạt động học tập của học viên; 
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa 
học, phòng thí nghiệm, các trang thiết 
bị và cơ sở vật chất của Trường; 
- Được tham gia hoạt động các đoàn 
thể, tổ chức xã hội trong Nhà trường; 
- Các quyền khác theo quy định của 
pháp luật. 

- Đầu khóa học và năm học, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh 
viên. Qua đó, người học được phổ biến đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào 
tạo và các nội qui, qui chế của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến 
quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Để tăng cường thêm thông tin và nhận thức 
của sinh viên, nhà trường đã in cuốn “Những điều cần biết về chương trình đào 
tạo, quy chế đào tạo và quy chế học sinh, sinh viên” để phát cho các em. 
- Định kỳ hàng năm hoặc theo học kỳ, nhà trường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa 
Hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng chức năng và các khoa chuyên ngành với sinh 
viên, cung cấp và giải thích các quy định, thông tin về đào tạo, lắng nghe và chia 
sẻ với sinh viên các vấn đề được quan tâm. 
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường rất quan tâm. 
Hàng năm, nhà trường đều dành nguồn kinh phí thích hợp để khuyến khích các em 
đăng ký làm đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành học tập. Ngoài ra, các 
em còn được tham gia vào các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Tiếng anh… do Trường 
tổ chức. 
- Các thông báo, lịch giảng dạy - học tập, lịch thi và các văn bản khác có liên quan 
đến sinh viên đều được nhà trường đăng tải trên Website của Trường. 
- Thông qua các tổ chức đoàn thể như Đoàn TNCSHCM Trường và Hội sinh viên 
Trường, các hình thức hỗ trợ và phát triển giáo dục trong đoàn viên, thanh viên 
được đầu tư đúng mức. Với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Đoàn TNCSHCM Trường  đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm 
giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp tốt hơn sau khi ra trường. Bên cạnh đó, 
nhiều hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức làm phong phú 
đời sống tinh thần cho người học. 
- Sinh viên được nhà trường đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội và 
chăm sóc sức khoẻ theo quy định, được hướng dẫn và bảo đảm vay tiền của Ngân 
hàng chính xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt. 
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh năm 2013: 
+ Hà Nội    : 400 
+ Sơn Tây  : 200 
+ TP. HCM: 500 
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V Yêu cầu về thái độ học 
tập của người học 

 

- Thực hiện kế hoạch học tập và 
nghiên cứu trong thời gian quy định 
của Nhà trường; 
- Trung thực trong học tập, nghiên 
cứu khoa học; 
- Chấp hành nội quy, quy định của 
Nhà trường; 
- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của 
Trường; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
quy định của pháp luật. 

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, niềm 
tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, bản lĩnh 
chính trị. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá các sự 
kiện chính trị, xã hội, nhận ra và phê phán 
những âm mưu, thủ đoạn chính trị của các thế 
lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập thể và 
cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích những 
biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ, phù 
hợp với bản sắc dân tộc, biết phê phán những 
biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ. 
- Tôn trọng pháp luật, có lối sống tích cực, có 
tinh thần hướng về tập thể. 
- Biết lắng nghe và quan tâm đến những 
người xung quanh. 
- Có thái độ cầu thị và ý chí phấn đấu vươn 
lên. 
- Tự tin, linh hoạt, điềm tĩnh, kiên nhẫn, sáng 
tạo, khéo léo, có bản lĩnh. 
- Có trách nhiệm, gương mẫu và phong cách 
làm việc chuyên nghiệp. 

 

- Có lòng yêu nước, lý tưởng 
cộng sản, bản lĩnh chính trị, niềm 
tin đối với sự lãnh đạo của Đảng. 
- Có ý thức chấp hành các chủ 
trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các 
hoạt động chính trị, xã hội, phân 
biệt, đánh giá các sự kiện chính 
trị, xã hội, nhận ra và phê phán 
những âm mưu, thủ đoạn chính trị 
của các thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối 
sống văn minh, tiến bộ, phù hợp 
với bản sắc dân tộc Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân 
trước tập thể và cộng đồng, biết 
ủng hộ, khuyến khích những biểu 
hiện của lối sống văn minh, tiến 
bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, 
biết phê phán những biểu hiện của 
lối sống lạc hậu, ích kỷ. 
- Tôn trọng pháp luật, lối sống 
tích cực, có tinh thần hướng về 
tập thể. 
- Biết lắng nghe và quan tâm đến 
những người xung quanh. 
- Kiên nhẫn, khéo léo, có bản 
lĩnh. 
- Có trách nhiệm trong công việc, 
gương mẫu và phong cách làm 
việc chuyên nghiệp. 
 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

 

- Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học 
viên nắm vững lý thuyết, có trình độ 
cao về thực hành, có khả năng làm 
việc độc lập, sáng tạo và có năng lực 

* Mục tiêu kiến thức: 
- N¾m v÷ng vµ tự cập nhật những nội dung 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam. 

* Mục tiêu kiến thức: 
- Nắm vững những nội dung cơ 
bản của Chủ nghĩa Mác Lê-nin, 
Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường 
lối cách mạng của Đảng cộng sản 
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phát hiện, giải quyết những vấn đề 
thuộc ngành, chuyên ngành được đào 
tạo; 
- Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: 
Trình độ năng lực ngoại ngữ của học 
viên đạt ở mức tương đương cấp B1 
hoặc bậc 3/6 khung Châu Âu Chung. 

- Hiểu và biết cách vận dụng được khối kiến 
thức toán học, pháp luật đại cương, thống kê, 
các nguyên lý cơ bản về kinh tế… trong xây 
dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện chính 
sách có liên quan đến công việc. 
- Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 
400, có thể đọc và hiểu được thuật ngữ, tài 
liệu và văn bản thuộc về chuyên ngành được 
đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và công 
nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản và cập 
nhật về một số phần mềm ứng dụng thông 
dụng; Có khả năng ứng dông tin học vào 
công tác chuyên môn. Sử dụng thành thạo các 
phần mềm Tin học văn phòng: MS Word, MS 
Excel, MS Access và các phần mềm chuyên 
dùng trong ngành được học vào giải quyết 
các vấn đề thực tế trong quá trình làm việc 
hàng ngày trên máy tính. Sử dụng thành thạo 
một số dịch vụ Internet; Có kỹ năng xây 
dựng, trình bày bản thuyết trình bằng phần 
mềm PowerPoint; Có kỹ năng xử lý, quản lý 
dữ liệu trên máy tÝnh bằng hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu MS Access. Thích ứng, tiếp cận 
nhanh và khai thác hiệu quả các phần mềm 
quản lý của đơn vị m×nh c«ng t¸c. 
- Hiểu và biết cách vận dụng kiến thức pháp 
luật lao động vào các hoạt động quản trị nhân 
lực; biết cách tra cứu, nghiên cứu để vận 
dụng các qui định pháp lí liên quan. 
- Hiểu và biết cách vận dụng các kiến thức về 
tâm lý học, xã hội học, hành vi tổ chức trong 
phân tích tâm lý, hành vi của người lao động, 
nhóm, tập thể lao động làm căn cứ cho thực 
hiện các hoạt động quản trị. 
- Hiểu và biết cách phân tích về dân số, 
nguồn nhân lực và sự biến đổi cung cầu trên 
thị trường lao động. Biết cách cập nhật và 

Việt Nam. 
- Có trình độ tiếng Anh tương 
đương TOEIC 300, có thể đọc và 
hiểu được các thuật ngữ  đơn giản 
thuộc về chuyên ngành được đào 
tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính 
và công nghệ thông tin; Có kiến 
thức cơ bản và cập nhật về một số 
phần mềm ứng dụng thông dụng; 
Có khả năng ứng dụng tin học vào 
công tác chuyên môn; Sử dụng 
thành thạo các phần mềm Tin học 
văn phòng: MS Word, MS Excel, 
MS Access và các phần mềm 
chuyên dùng trong ngành được 
học vào giải quyết các vấn đề 
thực tế trong quá trình làm việc 
hàng ngày trên máy tính. Sử dụng 
thành thạo một số dịch vụ 
Internet; Có kỹ năng xây dựng, 
trình bày bản thuyết trình bằng 
phần mềm PowerPoint; Có kỹ 
năng xử lý, quản lý dữ liệu trên 
máy tính bằng hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu MS Access. Thích ứng, 
tiếp cận nhanh và khai thác hiệu 
quả các phần mềm quản lý của 
đơn vị mình công tác. 
- Hiểu và biết cách vận dụng kiến 
thức pháp luật lao động vào các 
hoạt động quản trị nhân lực; biết 
cách tra cứu, nghiên cứu để vận 
dụng các qui định pháp lí liên 
quan. 
- Hiểu biết kiến thức cơ bản về 
tâm lý học, xã hội học, có thể hiểu 
các diễn biến tâm lí của cá nhân, 
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phân tích các chính sách quốc gia, địa 
phương về lao động-việc làm. 
- Hiểu rõ bản chất, vai trò, phương pháp, quy 
trình, thủ tục, trách nhiệm và cách thức triển 
khai các hoạt động của công tác quản trị nhân 
lực. 
- Có thể phân tích, đánh giá hiện trạng công 
tác quản trị nhân lực trong các tổ chức; tham 
mưu cho lãnh đạo cấp trên trong công tác tổ 
chức bộ máy và xây dựng hệ thống chính 
sách về nhân lực. 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Có thể phân tích, đánh giá hiện trạng công 
tác quản trị nhân lực trong các tổ chức; tham 
mưu cho lãnh đạo cấp trên trong công tác tổ 
chức bộ máy và xây dựng chiến lược quản trị 
nguồn nhân lực, mô hình quản trị nhân lực, 
hệ thống chính sách về nhân lực trong tổ 
chức. 
- Thành thạo trong việc thực hiện các nghiệp 
vụ: xây dựng nội quy lao động/ sổ tay lao 
động, các loại quy chế về nhân sự; thiết kế, 
phân tích công việc; tổ chức lao động, tổ 
chức ca, kíp; tổ chức nơi làm việc; tổ chức 
đội nhóm, định mức lao động; quản lý và 
đánh giá kết quả thực hiện công việc; thi đua, 
khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch nhân lực; sử 
dụng nhân lực; quản lý thông tin nhân sự; 
công tác cán bộ; quản trị thù lao lao động; 
tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm 
và các loại phúc lợi khác; tham gia giải quyết 
các chế độ, chính sách cho người lao động; 
tạo động lực lao động; đào tạo phát triển nhân 
lực; tuyển dụng; An toàn-Vệ sinh lao động; 
đối thoại, trợ giúp và giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong quan hệ lao động. 
- Có thể tham gia trực tiếp vào công tác quản 

tập thể con người. 
- Hiểu về dân số, nguồn nhân lực 
và sự biến động cung cầu trên thị 
trường lao động. 
- Hiểu bản chất, vai trò, phương 
pháp, quy trình, thủ tục và trách 
nhiệm trong công tác quản trị 
nhân lực. 
- Biết ứng dụng được các kiến 
thức quản trị nhân lực trong việc 
xây dựng, tổ chức thực hiện các 
nghiệp vụ chuyên môn của quản 
trị nhân lực trong tổ chức, doanh 
nghiệp. 

* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Có khả năng tham gia giúp việc 
cho lãnh đạo (ở một số công đoạn 
nhất định) khi thực hiện các hoạt 
động chức năng quản trị nhân sự 
như: phân tích công việc; tổ chức 
lao động; tổ chức nơi làm việc; tổ 
chức đội nhóm, định mức lao 
động; quản lý và đánh giá kết quả 
thực hiện công việc; thi đua, khen 
thưởng, kỷ luật; kế hoạch nhân 
lực, quản lý thông tin nhân sự; 
công tác cán bộ; tiền lương, tiền 
công, tiền thưởng, bảo hiểm và 
các loại phúc lợi khác; tham gia 
giải quyết các chế độ, chính sách 
cho người lao động; đào tạo phát 
triển nhân lực; tuyển dụng; An 
toàn-Vệ sinh lao động; đối thoại, 
giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong quan hệ lao động. 
- Có kỹ năng phỏng vấn thu thập 
thông tin về công việc, nhân sự. 
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lý, kiểm tra, giám sát vấn đề thực thi pháp 
luật về lao động trong các tổ chức, đơn vị. Có 
thể phân tích được tình hình dân số, nguồn 
nhân lực, theo dõi diễn biến và đánh giá được 
thị trường lao động làm căn cứ để tham mưu, 
đề xuất với cấp trên những ý kiến nhằm tăng 
cường quản lý nhà nước về lao động. 
- Có thể tham mưu cho cấp trên trong đánh 
giá hiệu quả các hoạt động về quản trị nhân 
lực. 
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, 
các biểu mẫu, quy chế, quy trình trong công 
tác quản trị nhân lực. 
- Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong 
quản trị nhân lực. 
Kỹ năng mềm: 
- Có kỹ năng giao tiếp. 
- Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian. 
- Có khả năng làm việc độc lập đồng thời có 
kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức làm việc 
nhóm. 
- Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, động 
viên, khích lệ. 
- Sử dụng được bộ công cụ Microsoff office, 
internet và phần mềm quản trị nhân lực trong 
môi trường internet. 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 
400, có thể đọc và hiểu được thuật ngữ, tài 
liệu và văn bản thuộc về chuyên ngành được 
đào tạo 

- Có kỹ năng thuyết trình, thuyết 
phục, động viên, khích lệ. 
- Sử dụng được biểu mẫu trong 
công tác quản trị nhân lực. 
Kỹ năng mềm: 
- Có kỹ năng giao tiếp. 
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lí 
thời gian. 
- Có khả năng làm việc độc lập, 
đồng thời có kỹ năng làm việc 
nhóm và tổ chức làm việc nhóm. 
- Có kỹ năng thuyết trình, thuyết 
phục, động viên, khích lệ. 
- Sử dụng được bộ công cụ 
Microsoff office, internet và phần 
mềm quản trị nhân lực trong môi 
trường internet. 
- Sử dụng tiếng anh trong giao 
tiếp thông thường và trong công 
việc chuyên ngành quản trị nhân 
lực. 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Có trình độ tiếng Anh tương 
đương TOEIC 300, có thể đọc và 
hiểu được các thuật ngữ  đơn giản 
thuộc về chuyên ngành được đào 
tạo 

VII 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 
độ 

 

Học viên sau khi tốt nghiệp trình độ 
thạc sĩ  ngành Quản trị nhân lực có 
thể đảm nhiệm các công việc tương 
xứng với trình độ được đào tạo tại các 
tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà 
nước, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu 
trong lĩnh vực: quản lý nhân sự, lao 

-  Cán bộ, chuyên viên nhân sự trong doanh 
nghiệp như trợ lý nhân sự, tổng hợp nhân sự, 
tiền lương và các chính sách phúc lợi cho 
người lao động, quản lý thông tin nhân lực, 
phát triển nhân sự, tuyển dụng nhân lực, quản 
lý và đánh giá kết quả thực hiện công việc, 
công tác cán bộ… tại Phòng Tổ chức, Ban 

- Nhân viên nhân sự trong doanh 
nghiệp như: chấm công, tập hợp 
thông tin làm cơ sở tính lương và 
giải quyết chế độ chính sách cho 
người lao động, quản lý hồ sơ 
nhân viên, thực thi các công việc 
trong quá trình đào tạo phát triển 
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động, kinh tế, xã hội.... Nhân sự, Phòng Lao động – Tiền lương... 

- Cán bộ, chuyên viên nhân sự trong các tổ 
chức như trợ lý nhân sự, tổng hợp nhân sự, 
tiền lương và các chính sách phúc lợi cho 
người lao động, quản lý thông tin nhân lực, 
phát triển nhân sự, tuyển dụng nhân lực, quản 
lý và đánh giá kết quả thực hiện công việc, 
công tác cán bộ… tại Vụ Tổ chức cán bộ, 
phòng Tổ chức, hành chính và văn phòng... 
- Cán bộ, chuyên viên quản lý nhà nước về 
lao động các cấp (Phòng Lao động – Thương 
binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ). 
- Nhân viên tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu 
việc làm tại các Trung tâm dịch vụ việc làm, 
công ty cung ứng nhân lực. 
- Nghiên cứu viên, tư vấn viên, giảng viên 
giảng dạy về lao động/nhân sự tại các trường 
cao đẳng, đại học về kinh tế và quản trị kinh 
doanh, quản trị nhân lực, các viện, học viện 
về kinh tế Lao động, nguồn nhân lực, các 
công ty tư vấn về kinh tế lao động và quản trị 
nguồn nhân lực. 

nhân sự, giúp việc cho hội đồng 
tuyển dụng nhân lực, tham gia 
quản lý và đánh giá kết quả thực 
hiện công việc, giúp việc lãnh đạo 
trong soạn thảo các văn bản, hoàn 
thiện hồ sơ giấy tờ liên quan đến 
công tác cán bộ (quy hoạch, bổ 
nhiệm, ký hợp đồng, thuyên 
chuyển, luân chuyển, điều động, 
hưu trí…) tại Phòng Tổ chức, Ban 
nhân sự, Phòng Lao động – Tiền 
lương... trong các đơn vị. 
- Cán sự (giúp việc) cho quá trình 
quản lý nhà nước về lao động các 
cấp (Phòng Lao động – Thương 
binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Sở 
Lao động – Thương binh và Xã 
hội, Sở Nội vụ, Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Bộ Nội 
vụ). 
- Nhân viên làm tại các Trung tâm 
dịch vụ việc làm. 

 

 
II. Ngành CÔNG TÁC XÃ HỘI 
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I Điều kiện tuyển sinh   

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ đại học: Trường không tổ chức 
thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi đại học 
theo đề thi 3 chung năm 2013 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả 
nước 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ 
chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi 
đại học, cao đẳng theo đề thi 3 chung năm 
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- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng nhận 
kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng 
nhận kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

II 

Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo 
dục cam kết phục vụ 
người học (như 
phòng học, trang 
thiết bị, thư viện ...) 

  

- Phòng học: 
Các phòng học được trang bị đầy đủ loa, mic, máy chiếu, bảng, đảm bảo điều kiện giảng 
dạy tốt cho người học và người dạy. 
- Thư viện: Trang bị đầy đủ giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo và các tạp chí 
chuyên ngành, hàng năm có bổ sung; có phòng đọc riêng cho sinh viên, giáo viên. 

III Đội ngũ giảng viên   
GS: 0                          ThS: 304 
PGS: 12                       ĐH: 177 
TS: 81                          CĐ: 04 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt 
cho người học 

  

- Đầu khóa học và năm học, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên. 
Qua đó, người học được phổ biến đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các 
nội qui, qui chế của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa 
vụ của sinh viên. Để tăng cường thêm thông tin và nhận thức của sinh viên, nhà trường 
đã in cuốn “Những điều cần biết về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo và quy chế 
học sinh, sinh viên” để phát cho các em. 
- Định kỳ hàng năm hoặc theo học kỳ, nhà trường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu 
trưởng, lãnh đạo các phòng chức năng và các khoa chuyên ngành với sinh viên, cung cấp 
và giải thích các quy định, thông tin về đào tạo, lắng nghe và chia sẻ với sinh viên các 
vấn đề được quan tâm. 
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường rất quan tâm. Hàng 
năm, nhà trường đều dành nguồn kinh phí thích hợp để khuyến khích các em đăng ký 
làm đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành học tập. Ngoài ra, các em còn được 
tham gia vào các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Tiếng anh… do Trường tổ chức. 
- Các thông báo, lịch giảng dạy - học tập, lịch thi và các văn bản khác có liên quan đến 
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sinh viên đều được nhà trường đăng tải trên Website của Trường. 
- Thông qua các tổ chức đoàn thể như Đoàn TNCSHCM Trường và Hội sinh viên 
Trường, các hình thức hỗ trợ và phát triển giáo dục trong đoàn viên, thanh viên được đầu 
tư đúng mức. Với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đoàn 
TNCSHCM Trường  đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm giúp sinh viên định 
hướng nghề nghiệp tốt hơn sau khi ra trường. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phong trào 
văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức làm phong phú đời sống tinh thần cho người học. 
- Sinh viên được nhà trường đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội và chăm 
sóc sức khoẻ theo quy định, được hướng dẫn và bảo đảm vay tiền của Ngân hàng chính 
xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt. 
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh năm 2013: 
+ Hà Nội    : 400 
+ Sơn Tây  : 200 
+ TP. HCM: 500 

V 
Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 
học 

  

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, 
niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, bản 
lĩnh chính trị. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá các sự 
kiện chính trị, xã hội, nhận ra và phê phán 
những âm mưu, thủ đoạn chính trị của các 
thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập thể 
và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích 
những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến 
bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, biết phê 

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, 
bản lĩnh chính trị, niềm tin đối với sự lãnh 
đạo của Đảng. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt 
động chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá 
các sự kiện chính trị, xã hội, nhận ra và 
phê phán những âm mưu, thủ đoạn chính 
trị của các thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập thể 
và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích 
những biểu hiện của lối sống văn minh, 
tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, biết 
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phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, 
ích kỷ. 
- Tiêu chuẩn thái độ của ngành công tác xã 
hội. 
- Có thái độ đạo đức nghề nghiệp luôn đặt 
lợi ích của thân chủ lên hàng đầu, có cái 
Tâm trong công việc. Tuân thủ các nguyên 
tắc đạo đức nghề nghiệp đối với thân chủ, 
đối với đồng nghiệp, đối với bản thân và xã 
hội (tôn trọng, chấp nhận, không phán 
xét…) 
- Nắm vững và thể hiện những giá trị nghề 
công tác xã hội, xem con người là nhân tố 
hàng đầu, mọi người đều có giá trị và nhân 
phẩm cần được tôn trọng… 
- Cầu thị trong công việc, luôn có ý thức 
học hỏi và nâng cao kiến thức công tác xã 
hội trong công việc. 
- Thái độ hòa đồng với đồng nghiệp, đảm 
bảo giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với thân 
chủ trong và ngoài cơ quan. 
 

phê phán những biểu hiện của lối sống lạc 
hậu, ích kỷ. 
- Có thái độ đạo đức nghề nghiệp luôn đặt 
lợi ích của thân chủ lên hàng đầu, có cái 
Tâm trong công việc. Tuân thủ các nguyên 
tắc đạo đức nghề nghiệp đối với thân chủ, 
đối với đồng nghiệp, đối với bản thân và 
xã hội (tôn trọng, chấp nhận, không phán 
xét…). 
- Nắm vững và thể hiện những giá trị nghề 
công tác xã hội, xem con người là nhân tố 
hàng đầu, mọi người đều có giá trị và nhân 
phẩm cần được tôn trọng… 
- Cầu thị trong công việc, luôn có ý thức 
học hỏi và nâng cao kiến thức công tác xã 
hội trong công việc. 
- Thái độ hòa đồng với đồng nghiệp, đảm 
bảo giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với thân 
chủ trong và ngoài cơ quan. 
 

VI 
Mục tiêu kiến thức, 
kỹ năng, trình độ 
ngoại ngữ đạt được 

  

* Mục tiêu kiến thức: 
- N¾m v÷ng vµ tự cập nhật những nội dung 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam. 
- Hiểu và biết cách vận dụng được khối 
kiến thức toán học, pháp luật đại cương, 
thống kê, các nguyên lý cơ bản về kinh tế… 
trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực 
hiện chính sách có liên quan đến công việc. 

* Mục tiêu kiến thức: 
- Nắm vững những nội dung cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam. 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 300, có thể đọc và hiểu được các 
thuật ngữ  đơn giản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và công 
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- Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 400, có thể đọc và hiểu được thuật 
ngữ, tài liệu và văn bản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và công 
nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản và cập 
nhật về một số phần mềm ứng dụng thông 
dụng; Có khả năng ứng dông tin học vào 
công tác chuyên môn. Sử dụng thành thạo 
các phần mềm Tin học văn phòng: MS 
Word, MS Excel, MS Access và các phần 
mềm chuyên dùng trong ngành được học 
vào giải quyết các vấn đề thực tế trong quá 
trình làm việc hàng ngày trên máy tính. Sử 
dụng thành thạo một số dịch vụ Internet; Có 
kỹ năng xây dựng, trình bày bản thuyết 
trình bằng phần mềm PowerPoint; Có kỹ 
năng xử lý, quản lý dữ liệu trên máy tÝnh 
bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access. 
Thích ứng, tiếp cận nhanh và khai thác hiệu 
quả các phần mềm quản lý của đơn vị m×nh 
c«ng t¸c. 
- Hiểu và vận dụng được các chính sách xã 
hội, an sinh xã hội, lý thuyết công tác xã 
hội, 
- Nắm vững và phân tích được những kiến 
thức cơ bản về hành vi con người và môi 
trường xã hội, tâm lý nhóm xã hội đặc thù, 
(tâm lý nhóm thân chủ đặc thù). 
- Nắm vững và vận dụng được pháp luật có 
liên quan  như Luật Lao động, Luật Giáo 
dục, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật 

nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản và 
cập nhật về một số phần mềm ứng dụng 
thông dụng; Có khả năng ứng dụng tin học 
vào công tác chuyên môn; Sử dụng thành 
thạo các phần mềm Tin học văn phòng: 
MS Word, MS Excel, MS Access và các 
phần mềm chuyên dùng trong ngành được 
học vào giải quyết các vấn đề thực tế trong 
quá trình làm việc hàng ngày trên máy 
tính. Sử dụng thành thạo một số dịch vụ 
Internet; Có kỹ năng xây dựng, trình bày 
bản thuyết trình bằng phần mềm 
PowerPoint; Có kỹ năng xử lý, quản lý dữ 
liệu trên máy tính bằng hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu MS Access. Thích ứng, tiếp cận 
nhanh và khai thác hiệu quả các phần 
mềm quản lý của đơn vị mình công tác. 
- Nắm vững các kiến thức về an sinh xã 
hội, hành vi con người và môi trường xã 
hội, tâm lý nhóm xã hội đặc thù. 
- Nắm vững về kiến thức các luật  liên 
quan như Luật Lao động, Luật Giáo dục, 
Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật Người 
khuyết tật, Luật Phòng chống bạo lực gia 
đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao 
tuổi… để biện hộ chính sách, luật phápcho 
thân chủ. 
- Nắm vững và vận dụng được các phương 
pháp thực hành Công tác xã hội như: 
Phương pháp trợ giúp cá nhân, phương 
pháp trợ giúp nhóm, phương pháp trợ giúp 
gia đình, phương pháp phát triển cộng 
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Người khuyết tật, Luật Phòng chống bạo 
lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật 
Người cao tuổi… để biện hộ chính sách, 
luật pháp cho thân chủ. 
- Nắm vững và vận dụng được các phương 
pháp thực hành Công tác xã hội như: 
Phương pháp trợ giúp cá nhân, phương 
pháp trợ giúp nhóm, phương pháp trợ giúp 
gia đình, phương pháp phát triển cộng 
đồng, tham vấn và quản trị công tác xã hội. 
- Nắm vững và phân tích được các chính 
sách an sinh xã hội như trợ giúp xã hội, 
chính sách người có công, chính sách bảo 
hiểm, các kiến thức về phương pháp, hiểu 
biết và trợ giúp những nhóm đặc thù như: 
người nghèo, người có HIV/AIDS, người 
cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người 
nghiện ma túy, mại dâm… 
- Hiểu biết kiến thức bổ trợ khác thuộc lĩnh 
vực lao động – xã hội, kế toán phục vụ cho 
công tác quản lý thực thi các chính sách lao 
động – xã hội do Ngành Lao động – 
Thương binh và Xã hội phụ trách như dân 
số và môi trường, tiền lương tiền công, kế 
toán tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp 
trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã 
hội… 
- Nắm vững các kiến thức về giới và phát 
triển, sự bất bình đẳng giới, vai trò của phụ 
nữ và nam giới trong xã hội, sự phân chia 
công việc trong cuộc sống. 
- Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về 

đồng, tham vấn và quản trị công tác xã 
hội. 
- Hiểu rõ các chính sách an sinh xã hội 
như trợ giúp xã hội, chính sách người có 
công, chính sách bảo hiểm, các kiến thức 
về phương pháp, hiểu biết và trợ giúp 
những nhóm đặc thù như: người nghèo, 
người có HIV/AIDS, người cao tuổi, 
người khuyết tật, trẻ em, người nghiện ma 
túy, mại dâm… 
- Hiểu biết các kiến thức bổ trợ khác: tiền 
lương tiền công, kế toán tài chính, kế toán 
hành chính sự nghiệp thuộc lĩnh vực lao 
động – xã hội. 
- Nắm vững các kiến thức về: Giới và phát 
triển, sự bất bình đẳng giới, vai trò của 
phụ nữ và nam giới trong xã hội, sự phân 
chia công việc trong cuộc sống. 
- Hiểu biết các kiến thức về nghiên cứu 
khoa học và những nghiên cứu đặc thù 
trong lĩnh vực xã hội học và công tác xã 
hội (tôn giáo, gia đình…), kiến thức về 
điều tra xã hội học. 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Thành thạo các kỹ năng làm việc với các 
nhóm thân chủ khác nhau (cá nhân, gia 
đình, nhóm và cộng đồng) trong các cơ sở 
bảo trợ xã hội cũng như các cơ sở cung 
cấp dịch vụ xã hội tại cộng đồng như: Kỹ 
năng thu thập, phân tích thông tin nhằm 
trợ giúp thân chủ can thiệp và xử lý vấn đề 
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nghiên cứu khoa học, điều tra xã hội học và 
những nghiên cứu đặc thù trong lĩnh vực xã 
hội học và công tác xã hội (tôn giáo, gia 
đình…). 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng 
- Vận dụng thành thạo các kỹ năng làm việc 
với các nhóm thân chủ khác nhau (cá nhân, 
gia đình, nhóm và cộng đồng) trong các cơ 
sở bảo trợ xã hội cũng như các cơ sở cung 
cấp dịch vụ xã hội tại cộng đồng như: kỹ 
năng thu thập, phân tích thông tin nhằm can 
thiệp và xử lý vấn đề của thân chủ; 
- Có khả năng làm được các kỹ năng vận 
động chính sách nhằm biện hộ cho các 
quyền cơ bản của con người; 
- Có khả năng làm được các kỹ năng liên 
kết các cơ quan tổ chức và mạng lưới trong 
xã hội để cung cấp các dịch vụ xã hội tốt 
nhất cho thân chủ; 
- Thực hiện tốt các kỹ năng huy động, nối 
kết nguồn lực nhằm hỗ trợ giải quyết các 
vấn đề xã hội và đáp ứng các nhu cầu của 
họ; 
- Có khả năng thực hiện các  kỹ năng kiểm 
huấn cho sinh viên, người mới vào làm 
việc; 
- Có khả năng thực hiện các  kỹ năng thiết 
kế, triển khai các chương trình, chính sách, 
dự án, trợ giúp cá nhân, nhóm và cộng 
đồng; 
- Vận dụng được các kỹ năng cơ bản về 

của họ. 
- Có khả năng thực hiện các kỹ năng vận 
động chính sách nhằm biện hộ cho các 
quyền cơ bản của con người. 
- Có các kỹ năng liên kết các cơ quan tổ 
chức và mạng lưới trong xã hội để cung 
cấp các dịch vụ xã hội tốt nhất cho thân 
chủ. 
- Thành thạo các kỹ năng huy động, nối 
kết nguồn lực nhằm hỗ trợ giải quyết các 
vấn đề xã hội và đáp ứng các nhu cầu của 
họ. 
- Có khả năng thực hiện kỹ năng thiết kế, 
triển khai các chương trình, chính sách, dự 
án, trợ giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng. 
- Làm được và vận dụng các kỹ năng cơ 
bản về tham vấn cho cá nhân, nhóm và gia 
đình như tham vấn xử lý các vấn đề về 
căng thẳng trong gia đình, tại nơi làm 
việc; tham vấn hòa giải các mối quan hệ 
trong gia đình giữa cha mẹ con cái. 
Kỹ năng mềm: 
- Có khả năng vận dụng các kỹ năng giao 
tiếp, làm việc hợp tác với nhiều tổ chức 
khác nhau (tổ chức chính phủ, phi chính 
phủ, cơ quan địa phương…Có kỹ năng 
liên kết nguồn lực trong nước và quốc tế. 
- Có khả năng tra cứu các thông tin, tài 
liệu trên mạng liên quan tới lĩnh vực làm 
việc như biết các trang web có nhiều 
thông tin, biết sử dụng từ khóa trong việc 
tìm kiếm tài liệu khoa học, biết sử dụng 



Hệ đào tạo chính quy STT Nội dung Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 
tham vấn cho cá nhân, nhóm và gia đình 
như tham vấn xử lý các vấn đề về căng 
thẳng trong gia đình, tại nơi làm việc; tham 
vấn hòa giải các mối quan hệ trong gia đình 
giữa cha mẹ con cái. 
Kỹ năng mềm: 
- Có khả năng vận dụng các kỹ năng giao 
tiếp, làm việc hợp tác với nhiều tổ chức 
khác nhau (tổ chức chính phủ, tổ chức phi 
chính phủ, địa phương, các cơ sở nghiên 
cứu và đào tạo liên quan đến công tác xã 
hội…). 
- Sử dụng được phần mềm SPSS và những 
phần mềm khác cần thiết cho công việc. 
- Có khả năng tra cứu các thông tin, tài liệu 
trên mạng liên quan tới lĩnh vực làm việc 
như biết các trang website có nhiều thông 
tin, biết sử dụng từ khóa trong việc tìm 
kiếm tài liệu khoa học, biết sử dụng những 
phần mềm để đọc và download tài liệu. 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 
400, có thể đọc và hiểu được thuật ngữ, tài 
liệu và văn bản thuộc về chuyên ngành 
được đào tạo. 
 

những phần mềm để đọc và download tài 
liệu. 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Có trình độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 300, có thể đọc và hiểu được các 
thuật ngữ  đơn giản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo 

VII 
Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ 

  

-  Cán bộ, chuyên viên nhân sự trong doanh 
nghiệp như trợ lý nhân sự, tổng hợp nhân 
sự, tiền lương và các chính sách phúc lợi 
cho người lao động, quản lý thông tin nhân 
lực, phát triển nhân sự, tuyển dụng nhân 
lực, quản lý và đánh giá kết quả thực hiện 

Người tốt nghiệp ngành Công tác xã 
hội trình độ cao đẳng có thể làm: 
- Công việc của các chuyên viên tại các cơ 
quan quản lý các cấp từ Quận huyện đến 
địa phương thuộc ngành Lao động – 
Thương binh và Xã hội. 
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công việc, công tác cán bộ… tại Phòng Tổ 
chức, Ban Nhân sự, Phòng Lao động – Tiền 
lương... 
- Cán bộ, chuyên viên nhân sự trong các tổ 
chức như trợ lý nhân sự, tổng hợp nhân sự, 
tiền lương và các chính sách phúc lợi cho 
người lao động, quản lý thông tin nhân lực, 
phát triển nhân sự, tuyển dụng nhân lực, 
quản lý và đánh giá kết quả thực hiện công 
việc, công tác cán bộ… tại Vụ Tổ chức cán 
bộ, phòng Tổ chức, hành chính và văn 
phòng... 
- Cán bộ, chuyên viên quản lý nhà nước về 
lao động các cấp (Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội 
vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 
Bộ Nội vụ). 
- Nhân viên tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu 
việc làm tại các Trung tâm dịch vụ việc 
làm, công ty cung ứng nhân lực. 
- Nghiên cứu viên, tư vấn viên, giảng viên 
giảng dạy về lao động/nhân sự tại các 
trường cao đẳng, đại học về kinh tế và quản 
trị kinh doanh, quản trị nhân lực, các viện, 
học viện về kinh tế Lao động, nguồn nhân 
lực, các công ty tư vấn về kinh tế lao động 
và quản trị nguồn nhân lực. 
 

- Làm việc trong các vị trí của nhân viên 
công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và bệnh 
viện nhằm giải quyết các vấn đề xã hội 
nảy sinh trong quá trình điều trị của bệnh 
nhân. 
- Làm việc với vai trò của nhân viên công 
tác xã hội trong trường học để giải quyết 
mối quan hệ hài hòa giữa Nhà trường – 
Gia đình – Học sinh từ đó mang lại hiệu 
quả cao nhất trong học tập. 
- Làm việc với vai trò nhân viên công tác 
xã hội tại các doanh nghiệp để xử lý sự 
căng thẳng và các vấn đề nảy sinh của cán 
bộ làm việc, tạo ra môi trường làm việc 
vững mạnh trong mối quan hệ giữa lãnh 
đạo và nhân viên cũng như nhân viên với 
nhân viên nhằm mang lại hiệu quả cao 
trong công việc. 
- Làm việc với vai trò là nhân viên, điều 
phối viên trong các tổ chức chính trị xã 
hội như Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Đoàn thanh niên để mang lại lợi ích tốt 
nhất cho thân chủ… 
- Làm việc với vai trò nhân viên trong lĩnh 
vực tư pháp nhằm hỗ trợ những người gặp 
vấn đề về pháp luật để khích lệ, động viên 
tâm lý, tìm ra nguyên nhân và xử lý tận 
gốc vấn đề và giúp họ tái hòa nhập cộng 
đồng. 
- Làm việc với vai trò nhân viên CTXH và 
chăm sóc trực tiếp trong các cơ sở cung 
cấp dịch vụ xã hội cho các thân chủ khác 
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nhau thuộc các lĩnh vực như các cơ sở bảo 
trợ xã hội, các trung tâm công tác xã hội, 
trung tâm tư vấn, tham vấn, các cơ sở xã 
hội, nhà mở của nhà nước, tư nhân, phi 
chính phủ… 
- Làm việc với vai trò cán bộ dự án, trong 
các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước 
có chức năng nhiệm vụ liên quan tới phát 
triển xã hội, công tác xã hội, an sinh xã 
hội. 

 
III. Ngành KẾ TOÁN 
 

Hệ đào tạo chính quy STT Nội dung Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh   

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ đại học: Trường không tổ chức 
thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi đại học 
theo đề thi 3 chung năm 2013 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng nhận 
kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
 
 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả 
nước 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ 
chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi 
đại học, cao đẳng theo đề thi 3 chung năm 
2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng 
nhận kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
 

II Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo dục   - Phòng học: 

Các phòng học được trang bị đầy đủ loa, mic, máy chiếu, bảng, đảm bảo điều kiện giảng 
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cam kết phục vụ người 
học (như phòng học, 
trang thiết bị, thư viện 
...) 

dạy tốt cho người học và người dạy. 
- Thư viện: Trang bị đầy đủ giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo và các tạp chí 
chuyên ngành, hàng năm có bổ sung; có phòng đọc riêng cho sinh viên, giáo viên. 

III Đội ngũ giảng viên   
GS: 0                          ThS: 304 
PGS: 12                       ĐH: 177 
TS: 81                          CĐ: 04 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

  

- Đầu khóa học và năm học, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên. 
Qua đó, người học được phổ biến đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các 
nội qui, qui chế của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa 
vụ của sinh viên. Để tăng cường thêm thông tin và nhận thức của sinh viên, nhà trường 
đã in cuốn “Những điều cần biết về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo và quy chế 
học sinh, sinh viên” để phát cho các em. 
- Định kỳ hàng năm hoặc theo học kỳ, nhà trường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu 
trưởng, lãnh đạo các phòng chức năng và các khoa chuyên ngành với sinh viên, cung cấp 
và giải thích các quy định, thông tin về đào tạo, lắng nghe và chia sẻ với sinh viên các 
vấn đề được quan tâm. 
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường rất quan tâm. Hàng 
năm, nhà trường đều dành nguồn kinh phí thích hợp để khuyến khích các em đăng ký 
làm đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành học tập. Ngoài ra, các em còn được 
tham gia vào các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Tiếng anh… do Trường tổ chức. 
- Các thông báo, lịch giảng dạy - học tập, lịch thi và các văn bản khác có liên quan đến 
sinh viên đều được nhà trường đăng tải trên Website của Trường. 
- Thông qua các tổ chức đoàn thể như Đoàn TNCSHCM Trường và Hội sinh viên 
Trường, các hình thức hỗ trợ và phát triển giáo dục trong đoàn viên, thanh viên được đầu 
tư đúng mức. Với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đoàn 
TNCSHCM Trường  đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm giúp sinh viên định 
hướng nghề nghiệp tốt hơn sau khi ra trường. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phong trào 
văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức làm phong phú đời sống tinh thần cho người học. 
- Sinh viên được nhà trường đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội và chăm 
sóc sức khoẻ theo quy định, được hướng dẫn và bảo đảm vay tiền của Ngân hàng chính 
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xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt. 
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh năm 2013: 
+ Hà Nội    : 400 
+ Sơn Tây  : 200 
+ TP. HCM: 500 

V Yêu cầu về thái độ học 
tập của người học   

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, 
niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, bản 
lĩnh chính trị. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá các sự 
kiện chính trị, xã hội, nhận ra và phê phán 
những âm mưu, thủ đoạn chính trị của các 
thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập thể 
và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích 
những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến 
bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, biết phê 
phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, 
ích kỷ. 
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính 
sách của Đảng, Nhà nước. 
- Quan điểm chính trị vững vàng, có khả 
năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. 
- Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, 
tổ chức và quốc gia. 
- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có 

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, 
bản lĩnh chính trị, niềm tin đối với sự lãnh 
đạo của Đảng. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt 
động chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá 
các sự kiện chính trị, xã hội, nhận ra và 
phê phán những âm mưu, thủ đoạn chính 
trị của các thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập thể 
và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích 
những biểu hiện của lối sống văn minh, 
tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, biết 
phê phán những biểu hiện của lối sống lạc 
hậu, ích kỷ. 
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối 
chính sách của Đảng, Nhà nước. 
- Có quan điểm chính trị vững vàng, có 
khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. 
- Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập 
thể, tổ chức và quốc gia. 
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, 
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ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật 
kiến thức, sáng tạo trong công việc. 
- Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và 
đạo đức nghề nghiệp. 

có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập 
nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 
- Đáp ứng các yêu cầu đạo đức cá nhân và 
đạo đức nghề nghiệp. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

  

* Mục tiêu kiến thức: 
- N¾m v÷ng vµ tự cập nhật những nội dung 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam. 
- Hiểu và biết cách vận dụng được khối kiến 
thức toán học, pháp luật đại cương, thống 
kê, các nguyên lý cơ bản về kinh tế… trong 
xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện 
chính sách có liên quan đến công việc. 
- Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 400, có thể đọc và hiểu được thuật 
ngữ, tài liệu và văn bản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và công 
nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản và cập 
nhật về một số phần mềm ứng dụng thông 
dụng; Có khả năng ứng dông tin học vào 
công tác chuyên môn. Sử dụng thành thạo 
các phần mềm Tin học văn phòng: MS 
Word, MS Excel, MS Access và các phần 
mềm chuyên dùng trong ngành được học 
vào giải quyết các vấn đề thực tế trong quá 
trình làm việc hàng ngày trên máy tính. Sử 
dụng thành thạo một số dịch vụ Internet; Có 
kỹ năng xây dựng, trình bày bản thuyết 
trình bằng phần mềm PowerPoint; Có kỹ 
năng xử lý, quản lý dữ liệu trên máy tÝnh 

* Mục tiêu kiến thức: 
- Nắm vững những nội dung cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam. 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 300, có thể đọc và hiểu được các 
thuật ngữ  đơn giản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và công 
nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản và 
cập nhật về một số phần mềm ứng dụng 
thông dụng; Có khả năng ứng dụng tin 
học vào công tác chuyên môn; Sử dụng 
thành thạo các phần mềm Tin học văn 
phòng: MS Word, MS Excel, MS Access 
và các phần mềm chuyên dùng trong 
ngành được học vào giải quyết các vấn đề 
thực tế trong quá trình làm việc hàng ngày 
trên máy tính. Sử dụng thành thạo một số 
dịch vụ Internet; Có kỹ năng xây dựng, 
trình bày bản thuyết trình bằng phần mềm 
PowerPoint; Có kỹ năng xử lý, quản lý dữ 
liệu trên máy tính bằng hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu MS Access. Thích ứng, tiếp cận 
nhanh và khai thác hiệu quả các phần 
mềm quản lý của đơn vị mình công tác. 
- Nắm vững đường lối, chính sách và định 
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bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access. 
Thích ứng, tiếp cận nhanh và khai thác hiệu 
quả các phần mềm quản lý của đơn vị m×nh 
c«ng t¸c. 
- Hiểu biết về đường lối, chính sách và định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 
- Có kiến thức về luật pháp nói chung và 
luật kinh tế, luật thuế, luật kế toán và luật 
lao động nói riêng. 
- Hiểu biết căn bản về thực trạng và xu 
hướng thay đổi trong hoạt động của các 
doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự 
nghiệp. 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về các công 
cụ, chỉ tiêu phân tích kinh tế chủ yếu. 
- Nắm vững luật pháp trong kinh doanh đặc 
biệt là các luật thuế, luật lao động. 
- Hiểu biết cơ bản về một số ngành sản 
xuất, thương mại, dịch vụ... 
- Có kiến thức cơ bản về tài chính - tiền tệ, 
thống kê, thuế. 
- Nắm được các kiến thức cơ bản về 
marketing, văn hoá kinh doanh, tổ chức - 
nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài 
chính, hoạt động đầu tư… của doanh 
nghiệp. 
- Nắm được kiến thức cơ bản về quản trị 
doanh nghiệp. 
- Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kế toán của 
Việt Nam và quốc tế. 
- Nắm vững phương pháp, kỹ thuật thu thập 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. 
- Có kiến thức cơ bản về luật pháp nói 
chung và luật kinh tế, luật thuế, luật kế 
toán và lao động nói riêng. 
- Hiểu biết cơ bản về một số công cụ, chỉ 
tiêu phân tích kinh tế chủ yếu. 
- Nắm vững luật pháp trong kinh doanh 
đặc biệt là các luật thuế, luật lao động. 
- Có hiểu biết cơ bản về một số ngành sản 
xuất, thương mại và dịch vụ. 
- Có kiến thức cơ bản về tài chính - tiền 
tệ, thống kê, thuế. 
- Có kiến thức cơ bản về marketing, văn 
hoá kinh doanh, tổ chức - nhân sự, kế 
hoạch tài chính… của doanh nghiệp. 
- Có kiến thức cơ bản về quản trị doanh 
nghiệp. 
- Nắm được các quy định của Luật kế 
toán, chuẩn mực kế toán của Việt Nam và 
quốc tế. 
- Nắm vững phương pháp, kỹ thuật thu 
thập và xử lý thông tin đáp ứng các nhu 
cầu khác nhau của người sử dụng thông 
tin ở trong và ngoài doanh nghiệp phù hợp 
với chuẩn mực kế toán và yêu cầu của luật 
pháp. 
- Có kiến thức cơ bản về sử dụng thông tin 
để trợ giúp các nhà quản trị ra quyết định, 
điều hành quản lý doanh nghiệp hiệu quả. 
- Nắm vững quy trình kế toán, chứng từ - 
sổ sách kế toán, các báo cáo kế toán chi 
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và xử lý thông tin đáp ứng các nhu cầu khác 
nhau của người sử dụng thông tin ở trong và 
ngoài doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực 
kế toán và yêu cầu của luật pháp. 
- Biết cách thiết kế và sử dụng thông tin kế 
toán để trợ giúp các nhà quản trị ra quyết 
định, điều hành quản lý doanh nghiệp hiệu 
quả. 
- Nắm vững kiến thức về tổ chức hệ thống 
kế toán bao gồm: Tổ chức hệ thống thông 
tin kế toán; tổ chức quy trình kế toán; tổ 
chức chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo 
kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu 
quản lý của doanh nghiệp và các đơn vị 
hành chính sự nghiệp. 
- Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động kế toán. 
- Nắm vững kiến thức về kiểm toán doanh 
nghiệp: luật pháp; đạo đức và tôn chỉ nghề 
nghiệp; tổ chức thu thập thông tin; quy 
trình; báo cáo; hệ thống kiểm soát nội bộ; 
kiểm toán trong điều kiện ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động kế toán. 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Có khả năng tìm hiểu, vận dụng và tuân 
thủ luật pháp, chuẩn mực của Việt Nam 
trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống 
kê. 
- Thành thạo thu thập, phân loại và tổ chức 
hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
của doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự 

tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý 
của doanh nghiệp và các đơn vị hành 
chính sự nghiệp. 
- Hiểu biết về kiểm toán doanh nghiệp: 
luật pháp; đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp; 
tổ chức thu thập thông tin; quy trình; báo 
cáo kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ. 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Có khả năng thực hiện, tuân thủ luật 
pháp, chuẩn mực của Việt Nam trong lĩnh 
vực tài chính, kế toán và thống kê. 
- Có khả năng thu thập, phân loại và hạch 
toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của 
doanh nghiệp và đơn vị HCSN phù hợp 
với các quy định của luật pháp và thông 
lệ,  chuẩn mực kế toán. 
- Thực hiện thành thạo các hoạt động lập 
chứng từ, ghi sổ kế toán, lập các báo cáo 
kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu 
cầu quản lý của đơn vị. 
- Có khả năng sử dụng các phần mềm kế 
toán. 
- Có khả năng phối hợp với các tổ chức 
kiểm toán. 
- Có khả năng về thực hiện một số hoạt 
động của doanh nghiệp. 
- Thực hiện được các quy định của pháp 
luật thuế trong các hoạt động kinh doanh. 
- Thực hiện được văn hoá kinh doanh. 
Kỹ năng mềm 
- Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng. 
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nghiệp phù hợp với các quy định của luật 
pháp và thông lệ, chuẩn mực kế toán. 
- Có khả năng tổ chức hệ thống kế toán bao 
gồm: tổ chức, triển khai hệ thống thông tin 
kế toán, tổ chức quy trình kế toán, tổ chức 
hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán 
nhằm đáp ứng thông tin theo yêu cầu quản 
lý của đơn vị. 
- Có khả năng sử dụng các phần mềm kế 
toán. 
- Có khả năng phối hợp với các tổ chức 
kiểm toán. 
- Thành thạo các công việc lập kế hoạch tài 
chính; 
- Có khả năng tổ chức thống kê hoạt động 
kinh doanh; 
- Vận dụng thành thạo các quy định của 
pháp luật thuế trong các hoạt động kinh 
doanh. 
- Có khả năng tham gia thực hiện được 
những công việc cơ bản liên quan đến xây 
dựng, thực hiện và kiểm tra các hoạt động 
kinh doanh. 
- Có khả năng tham gia một số công việc  
thuộc về quản trị doanh nghiệp. 
Kỹ năng mềm 
- Thành thạo viết và trình bày báo cáo kế 
toán và báo cáo hành chính thông thường. 
- Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng 
dụng tin học văn phòng. 
- Sử dụng được Tiếng Anh tương đương 
TOEIC 400 điểm, đọc và hiểu được tài liệu 

- Sử dụng thành thạo tin học cơ bản và các 
ứng dụng tin học văn phòng. 
- Sử dụng được Tiếng Anh tương đương 
TOEIC 300 điểm, đọc và hiểu được tài 
liệu kế toán bằng tiếng Anh. 
- Có khả năng tìm kiếm, phát hiện, tổ 
chức và quản lý thông tin, tài liệu. 
- Có khả năng tham gia giải quyết vấn đề 
theo sự hướng dẫn và tham gia trao đổi, 
thảo luận. 
- Đánh giá công bằng, khách quan đối với 
giá trị đóng góp của người khác. 
- Trình bày vấn đề rõ ràng. 
- Biết cách giao tiếp. 
- Có khả năng thích nghi với sự thay đổi. 
- Biết hành động theo kế hoạch. 
- Biết suy nghĩ và hành động độc lập, sáng 
tạo, tập trung cho kết quả. 
- Biết lắng nghe hiệu quả. 
- Biết cách trình bày, trao đổi và bảo vệ 
quan điểm. 
- Có khả năng truyền và tiếp thu kiến 
thức. 
- Có khả năng đàm phán/ trao đổi với mọi 
người. 
- Biết hợp tác với đồng nghiệp. 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Có trình độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 300, có thể đọc và hiểu được các 
thuật ngữ  đơn giản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo 
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kế toán bằng tiếng Anh. 
- Có khả năng tìm kiếm, phát hiện, đánh 
giá, tổ chức và quản lý thông tin, tài liệu. 
- Có khả năng khởi tạo và tiến hành khảo 
sát/ nghiên cứu. 
- Có khả năng phân tích, tìm hiểu nguyên 
nhân và hướng giải quyết các vấn đề. 
- Có khả năng giải quyết vấn đề và tiến 
hành các trao đổi, thảo luận. 
- Có khả năng giải thích/ đánh giá sâu thông 
tin, dữ liệu và báo cáo. 
- Có khả năng thiết lập được các tiêu chí 
đánh giá. 
- Có khả năng tiếp nhận, đánh giá và phản 
hồi các ý tưởng, quan điểm. 
- Đánh giá công bằng, khách quan đối với 
giá trị đóng góp của người khác. 
- Thành thạo viết báo cáo và thuyết trình. 
- Có khả năng giao tiếp tốt. 
- Có khả năng thích nghi với sự thay đổi. 
- Có kỹ năng lập kế hoạch. 
- Biết cách suy nghĩ và hành động độc lập, 
sáng tạo, tập trung cho kết quả. 
- Biết lắng nghe hiệu quả. 
- Biết trình bày, trao đổi và bảo vệ quan 
điểm. 
- Biết cách truyền đạt và tiếp thu kiến thức. 
- Có khả năng đàm phán/ trao đổi với mọi 
người. 
- Biết hợp tác với đồng nghiệp. 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 
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400, có thể đọc và hiểu được thuật ngữ, tài 
liệu và văn bản thuộc về chuyên ngành 
được đào tạo. 

VII 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 
độ 

  

- Sinh viên tốt nghiệp đại học kế toán 
có thể làm chuyên viên kế toán trong các 
doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự 
nghiệp và trong các các tổ chức chính trị, xã 
hội, nghề nghiệp. 

- Nhân viên tư vấn kế toán, thuế trong 
các công ty tư vấn thuế. 

Nhân viên kế toán trong các doanh 
nghiệp, các đơn vị HCSN và các tổ chức 
chính trị - xã hội  và tæ chøc x· héi nghề 
nghiệp khác. 
 

 
IV. Ngành BẢO HIỂM 
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I Điều kiện tuyển sinh   

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ đại học: Trường không tổ chức 
thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi đại học 
theo đề thi 3 chung năm 2013 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng nhận 
kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả 
nước 
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ 
chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi 
đại học, cao đẳng theo đề thi 3 chung năm 
2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Điểm xét tuyển theo từng khối, từng 
ngành. 
- Hồ sơ xét tuyển: Bản gốc Giấy chứng 
nhận kết quả thi. 
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

II Điều kiện cơ sở vật 
chất của cơ sở giáo dục 

  - Phòng học: 72 phòng học (gồm cả phòng đơn và phòng học ghép) 
Các phòng học được trang bị đầy đủ loa, mic, máy chiếu, bảng, đảm bảo điều kiện 
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cam kết phục vụ người 
học (như phòng học, 
trang thiết bị, thư viện 
...) 

giảng dạy tốt cho người học và người dạy. 
- Thư viện: Trang bị đầy đủ giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo và các tạp 
chí chuyên ngành, hàng năm có bổ sung; có phòng đọc riêng cho sinh viên, giáo viên. 

III Đội ngũ giảng viên   
GS: 0                          ThS: 304 
PGS: 12                       ĐH: 177 
TS: 81                          CĐ: 04 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

  

- Đầu khóa học và năm học, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên. 
Qua đó, người học được phổ biến đầy đủ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các 
nội qui, qui chế của nhà trường; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và 
nghĩa vụ của sinh viên. Để tăng cường thêm thông tin và nhận thức của sinh viên, nhà 
trường đã in cuốn “Những điều cần biết về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo và 
quy chế học sinh, sinh viên” để phát cho các em. 
- Định kỳ hàng năm hoặc theo học kỳ, nhà trường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu 
trưởng, lãnh đạo các phòng chức năng và các khoa chuyên ngành với sinh viên, cung 
cấp và giải thích các quy định, thông tin về đào tạo, lắng nghe và chia sẻ với sinh viên 
các vấn đề được quan tâm. 
- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được nhà trường rất quan tâm. Hàng 
năm, nhà trường đều dành nguồn kinh phí thích hợp để khuyến khích các em đăng ký 
làm đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành học tập. Ngoài ra, các em còn được 
tham gia vào các câu lạc bộ như Câu lạc bộ Tiếng anh… do Trường tổ chức. 
- Các thông báo, lịch giảng dạy - học tập, lịch thi và các văn bản khác có liên quan đến 
sinh viên đều được nhà trường đăng tải trên Website của Trường. 
- Thông qua các tổ chức đoàn thể như Đoàn TNCSHCM Trường và Hội sinh viên 
Trường, các hình thức hỗ trợ và phát triển giáo dục trong đoàn viên, thanh viên được 
đầu tư đúng mức. Với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
Đoàn TNCSHCM Trường  đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm giúp sinh viên 
định hướng nghề nghiệp tốt hơn sau khi ra trường. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phong 
trào văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức làm phong phú đời sống tinh thần cho người 
học. 
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- Sinh viên được nhà trường đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội và chăm 
sóc sức khoẻ theo quy định, được hướng dẫn và bảo đảm vay tiền của Ngân hàng chính 
xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt. 
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh năm 2013: 
+ Hà Nội    : 400 
+ Sơn Tây  : 200 
+ TP. HCM: 500 
 

V Yêu cầu về thái độ học 
tập của người học   

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, 
niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, bản 
lĩnh chính trị. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội, phân biệt, đánh giá các sự 
kiện chính trị, xã hội, nhận ra và phê phán 
những âm mưu, thủ đoạn chính trị của các 
thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập thể 
và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến khích 
những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến 
bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc, biết phê 
phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, 
ích kỷ. 
- Tự tin, linh hoạt, sáng tạo, khéo léo. 
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 
nghiệp. 

- Có lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, 
bản lĩnh chính trị, niềm tin đối với sự 
lãnh đạo của Đảng. 
- Có ý thức chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. 
- Có thái độ tích cực tham gia các hoạt 
động chính trị, xã hội, phân biệt, đánh 
giá các sự kiện chính trị, xã hội, nhận ra 
và phê phán những âm mưu, thủ đoạn 
chính trị của các thế lực thù địch. 
- Có hành vi, thói quen của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân 
tộc Việt Nam. 
- Có trách nhiệm của cá nhân trước tập 
thể và cộng đồng, biết ủng hộ, khuyến 
khích những biểu hiện của lối sống văn 
minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc dân 
tộc, biết phê phán những biểu hiện của 
lối sống lạc hậu, ích kỷ. 
- Tự tin, linh hoạt, sáng tạo, khéo léo; 
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 
nghiệp; 
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- Có ý thức tự giác học tập nâng cao trình 
độ. 
- Ý thức tự cập nhật thông tin 
- Tôn trọng pháp luật, lối sống tích cực, có ý 
tinh thần hướng về cộng đồng. 

- Có ý thức tự giác học tập nâng cao 
trình độ; 
- Ý thức tự cập nhật thông tin; 
- Tôn trọng pháp luật, lối sống tích cực, 
có ý tinh thần hướng về cộng đồng. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

  

* Mục tiêu kiến thức: 
- N¾m v÷ng vµ tự cập nhật những nội dung 
cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam. 
- Hiểu và biết cách vận dụng được khối 
kiến thức toán học, pháp luật đại cương, 
thống kê, các nguyên lý cơ bản về kinh tế… 
trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực 
hiện chính sách có liên quan đến công việc. 
- Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 400, có thể đọc và hiểu được thuật 
ngữ, tài liệu và văn bản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và công 
nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản và cập 
nhật về một số phần mềm ứng dụng thông 
dụng; Có khả năng ứng dông tin học vào 
công tác chuyên môn. Sử dụng thành thạo 
các phần mềm Tin học văn phòng: MS 
Word, MS Excel, MS Access và các phần 
mềm chuyên dùng trong ngành được học 
vào giải quyết các vấn đề thực tế trong quá 
trình làm việc hàng ngày trên máy tính. Sử 
dụng thành thạo một số dịch vụ Internet; Có 
kỹ năng xây dựng, trình bày bản thuyết 

* Mục tiêu kiến thức: 
- Nắm vững những nội dung cơ bản của 
Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam. 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 300, có thể đọc và hiểu được các 
thuật ngữ  đơn giản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo. 
- Có kiến thức cơ bản về máy tính và 
công nghệ thông tin; Có kiến thức cơ bản 
và cập nhật về một số phần mềm ứng 
dụng thông dụng; Có khả năng ứng dụng 
tin học vào công tác chuyên môn; Sử 
dụng thành thạo các phần mềm Tin học 
văn phòng: MS Word, MS Excel, MS 
Access và các phần mềm chuyên dùng 
trong ngành được học vào giải quyết các 
vấn đề thực tế trong quá trình làm việc 
hàng ngày trên máy tính. Sử dụng thành 
thạo một số dịch vụ Internet; Có kỹ năng 
xây dựng, trình bày bản thuyết trình bằng 
phần mềm PowerPoint; Có kỹ năng xử 
lý, quản lý dữ liệu trên máy tính bằng hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu MS Access. Thích 
ứng, tiếp cận nhanh và khai thác hiệu 
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trình bằng phần mềm PowerPoint; Có kỹ 
năng xử lý, quản lý dữ liệu trên máy tÝnh 
bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access. 
Thích ứng, tiếp cận nhanh và khai thác hiệu 
quả các phần mềm quản lý của đơn vị m×nh 
c«ng t¸c. 
- Hiểu biết những kiến thức giáo dục đại 
cương của ngành theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như: Nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam… 
- Hiểu và biết cách vận dụng được khối 
kiến thức toán học, pháp luật đại cương, 
thống kê, các nguyên lý cơ bản về kinh tế… 
trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực 
hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thương mại. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về dân 
số, marketing, quản trị, đầu tư, tài chính, 
tiền lương và ứng dụng các kiến thức này 
vào hoạt động bảo hiểm như: tuyên truyền, 
quảng cáo để tăng số lượng người tham gia 
bảo hiểm, đầu tư quỹ, quản trị tổ chức bảo 
hiểm, tham mưu xây dựng chính sách bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thương mại. 
- Hiểu biết các mô hình an sinh xã hội của 
một số nước trên thế giới, các quy định của 
các Công ước quốc tế về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, các Điều ước quốc tế về hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm. 

quả các phần mềm quản lý của đơn vị 
mình công tác. 
- Hiểu và biết cách vận dụng được khối 
kiến thức toán học, pháp luật đại cương, 
thống kê, các nguyên lý cơ bản về kinh 
tế… trong xây dựng và tổ chức thực hiện 
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thương mại. 
- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về 
Luật Lao động, quản trị, tài chính, tiền 
lương và ứng dụng các kiến thức này vào 
hoạt động bảo hiểm như: tuyên truyền, 
quảng cáo để tăng số lượng người tham 
gia bảo hiểm, quản trị tổ chức bảo hiểm, 
tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp để 
thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại. 
- Hiểu biết các mô hình an sinh xã hội 
của một số nước trên thế giới, các quy 
định của các Công ước quốc tế về bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các Điều ước 
quốc tế về hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm. 
- Nắm vững và cập nhật được hệ thống 
văn bản pháp luật hiện hành về bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 
thương mại và vận dụng những kiến thức 
này vào thực tế công việc. 
- Hiểu và nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ 
chức của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, doanh nghiệp bảo hiểm. 



Hệ đào tạo chính quy STT Nội dung Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 
- Nắm vững và cập nhật được toàn bộ hệ 
thống văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại và 
vận dụng những kiến thức này vào thực tế 
công việc. 
- Hiểu và nắm vững hệ thống, cơ cấu tổ 
chức của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, doanh nghiệp bảo hiểm. 
- Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản của tổ 
chức bảo hiểm xã hội và các doanh nghiệp 
bảo hiểm như: Quy trình thu, cấp sổ bảo 
hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết 
chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; tổ chức 
chi trả bảo hiểm xã hội; quy trình khai thác, 
ký kết, quản lý hợp đồng bảo hiểm thương 
mại; giám định tổn thất, bồi thường thiệt 
hại. 
- Áp dụng những kiến thức cơ bản về kinh 
tế, xã hội và bảo hiểm vào phân tích, đánh 
giá thực trạng để tham mưu, đề xuất xây 
dựng và hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 
 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Thành thạo trong việc giải quyết chế độ, 
chính sách về bảo hiểm xã hội: cấp sổ, thu, 
tính toán chế độ, chi trả chế độ BHXH cho 
người lao động; 
- Độc lập triển khai được các nghiệp vụ bảo 
hiểm thương mại ở doanh nghiệp bảo hiểm. 
- Thành thạo trong việc soạn thảo các văn 

- Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản của tổ 
chức bảo hiểm xã hội và các doanh 
nghiệp bảo hiểm, cụ thể: Quy trình thu, 
cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y 
tế; Giải quyết chế độ, chính sách bảo 
hiểm xã hội; Tổ chức chi trả bảo hiểm xã 
hội; Quy trình khai thác, ký kết, quản lý 
hợp đồng bảo hiểm thương mại; Giám 
định tổn thất, bồi thường thiệt hại… 
* Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng: 
- Thành thạo trong việc giải quyết chế 
độ, chính sách về bảo hiểm xã hội: cấp 
sổ, thu, tính toán chế độ, chi trả chế độ 
BHXH cho người lao động; 
- Độc lập triển khai được các nghiệp vụ 
bảo hiểm thương mại ở doanh nghiệp 
bảo hiểm; 
- Thành thạo trong việc soạn thảo các 
văn bản hành chính thông thường; 
- Sử dụng được bộ công cụ Microsoff 
office, internet và phần mềm ứng dụng 
trong chuyên ngành được đào tạo như: 
phần mềm quản lý thu, quản lý chi trả. 
Kỹ năng mềm: 
- Khả năng thuyết trình, làm việc theo 
nhóm; 
- Có kỹ năng giao tiếp; 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Có trình độ tiếng Anh tương đương 
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bản hành chính thông thường; 
- Sử dụng được bộ công cụ Microsoff 
office, internet và phần mềm ứng dụng 
trong chuyên ngành được đào tạo như: phần 
mềm quản lý thu, quản lý chi trả. 
Kỹ năng mềm: 
- Khả năng thuyết trình, làm việc theo 
nhóm; 
- Có kỹ năng giao tiếp; 
- Sử dụng tiếng anh trong giao tiếp thông 
thường và trong công việc chuyên môn bảo 
hiểm. Đạt trình độ  tương đương TOEIC 
400 . 
* Trình độ ngoại ngữ: 
Cã tr×nh độ tiếng Anh tương đương TOEIC 
400, có thể đọc và hiểu được thuật ngữ, tài 
liệu và văn bản thuộc về chuyên ngành 
được đào tạo. 

TOEIC 300, có thể đọc và hiểu được các 
thuật ngữ  đơn giản thuộc về chuyên 
ngành được đào tạo 

VII 
Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình 
độ 

  

Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm, 
trình độ đại học có thể làm việc tại: 

- Cán bộ ở các phòng nghiệp vụ tại 
các cơ quan thuộc hệ thống Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam. 
- Cán bộ làm bảo hiểm xã hội ở các doanh 
nghiệp, đơn vị, tổ chức. 
- Cán bộ nghiệp vụ tại các doanh nghiệp 
bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm, 
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 
- Cán bộ, chuyên viên quản lý nhà nước về 
bảo hiểm ở các cơ quan quản lý nhà nước 
về bảo hiểm các cấp: Bộ Lao động - 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm, 
trình độ cao đẳng có thể làm: 
- Cán bộ ở các phòng nghiệp vụ tại các 
cơ quan thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam. 
- Cán bộ làm bảo hiểm xã hội ở các 
doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. 
- Cán bộ nghiệp vụ tại các doanh nghiệp 
bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tái bảo 
hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. 
- Cán bộ, chuyên viên quản lý nhà nước 
về bảo hiểm ở các cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo hiểm các cấp: Bộ Lao động 
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Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính… 
- Cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên 
cứu về bảo hiểm tại các trường, viện, học 
viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học 
khác. 

- Thương binh và Xã hội, các Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài 
chính… 
 

 
              Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2013 
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